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Institucional
   Uma empresa especializada em desenvolvimento de soluções com foco em otimização, desde processos de gestão passando por 
operações de logística.

Contando na sua equipe com cientistas, analistas e gerentes de projetos, temos grande expertise em softwares real-time (rastreamento 
veicular) utilizando da tecnologia para melhorar gestão e operação.

Nosso compromisso é com a agilidade, confiabilidade e a plena satisfação com nossas soluções.

Visão
Ser reconhecida como uma ponte de integração sistêmica entre pessoas e tecnologias.

Missão
Desenvolver soluções inovadoras e escaláveis, ligando a eficiência e o usuário, alçando valor para nossos clientes, equipes e sociedade.

Valores
Confiabilidade
Iniciativa
Inovação Contínua
Efetividade
Praticidade
Comprometimento
Compêndio 
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Delivery

Hunter

DBlock 
   Sistema de Rastreamento voltado 
para segurança de veículos 
parcitulares.

   Aplicativo para acompanhamento 
de entregas. 

   Aplicativo para acompanhamento 
em disposivos mobile.

Heimdall
   Plataforma de rastreamento, 
gestão e logística.

HEIMDALL

HEIMDALLHEIMDALLHEIMDALL

Monitriip

   Sistema de rastreamento para 
atender a resolução 4.999 da ANTT.
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HEIMDALLHEIMDALLHEIMDALL
HUNTER

Soluções em desenvolvimento

Software House
Desenvolvimento de sistemas
Aplicativos mobile (Android / iOS)
Integrações de sistema
Consultoria de tecnologias.  
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MONITRIIP Atender o Monitriip pode ser fácil e trazer benefícios!

Solução Monitriip

Conformidade total à legislação

Segurança e armazenamento seguro dos dados.

Usabilidade fácil e intuitiva 

Alertas e avisos automáticos.

Agilidade em adequações futuras

Maior disponibilidade de dispositivos mobile
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Nosso propósito

Oferecer o melhor custo / benefício na solução 

Monitriip, garantindo a qualidade do produto e plena 

satisfação de nosso parceiro.
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Conhecendo o Aplicativo   

Para o uso do sistema:

Basta o motorista digitar o seu CPF e a Placa do Veículo 

que irá usar, para fazer a viagem.

Tela de login

Tela de login
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Para cadastro da viagem direto no aplicativo informe:

Cadastro de Viagem

Conhecendo o Aplicativo   Cadastro de Viagem

Uma descrição para a viagem.

Código de autorização da ANTT.

Sentido da viagem.

E marque se terá transbordo durante a viagem.

Obs: O cadastro de viagem também pode ser feito no 

sistema de gestão, assim os dados já aparecem 

preenchidos no aplicativo, bastando o motorista 

simplesmente precionar o botão de  inicio de viagem.
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Visualiza as informações da viagem que será iniciada.

Tela confirmação da Viagem

O Motorista

Veículo

Código ANTT

Sentido (Ida ou Ida e Volta)

Transbordo.

Agora, basta precionar o botão para iniciar a viagem.

Conhecendo o Aplicativo   Confirmação de dados da Viagem
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29/03/2017 08:09:30

05:05:41

04:35:13

Visualiza as informações em tempo real da viagem.

Tela Em Viagem

Quando iniciou a viagem.

Contador do tempo da viagem

Contabilização da jornada do motorista.

Velocidade do GPS

Itinerário com pontos cadastrados.

Informações detalhadas da viagem e jornada 

Botão para Troca de Motorista e Finalizar Viagem

Botão para acionar os motivos de parada.

Conhecendo o Aplicativo   Informações da viagem em andamento
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Sempre que o veículo tiver que fazer uma parada, o

motorista deve informar o motivo.

Tela Motivo de Parada 

Parada Programada

Solicitação de passageiro

Solicitação do motorista

Solicitação externa

Solicitação agente rodoviário ou fiscalização

Acidente na via

Acidente com o veículo

Acidente com passageiro

Defeito no veículo

Troca programada de veículo

Outro

Conhecendo o Aplicativo   Motivos de parada
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Conhecendo o Aplicativo   Troca de motorista

De acordo com a viagem pode fazer a troca do motorista

simplesmente digitando o CPF.

Tela Troca de Motorista

Selecione Trocar motorista
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Finalize a viagem no aplicativo quando chegar ao 

destino, e finalize a também a volta se for o caso.

Tela Finalizar Ida ou Volta

Conhecendo o Aplicativo   Finalizando Viagem

Selecione Finalizar Viagem
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Nossa solução disponibiliza um robusto sistema de 

rastreamento e gestão para auxiliar nos seus processos.

Plataforma de rastreamento e logística

Conhecendo o Sistema de Gestão Tela inicial do Sistema

Recursos Exclusivos para Monitriip

Visualização em Mapa Satelital

Funcionalidades para Gestor

Ferramentas para otimizar sua operação

Relatórios  Analíticos e Sintéticos. 

Alertas automáticos
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Cadastre você Mesmo: 

Menu de funções exclusivas para o Monitriip

Conhecendo o Sistema de Gestão Menu de funções Monitriip

Motoristas.

Veículos

Itinerário

Viagem

Indicadores de performance da sua frota: 

Acompanhe o andamento de cada viagem.

Veja informações de jornada.

Indicador de ocupação e disponibilidade dos veículos.
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Conhecendo o Sistema de Gestão Ferramentas

Rastreie sua frota em tempo real

Rastreamento

Use nossas ferramentas

Logística Indicadores

Informações estratégicas para você Veja o que esta acontecendo

Cadastros de pontos e cercas eletrônicas

Veja o trajeto do feito pelo veículo.

Disponibilize a visualização para seu cliente

Integração com Google Mapas / Street View

Disponibilizamos vários relatórios

Viagem, Motoristas, Veículo.

Jornada do Motorista

Comandos e Eventos

Relatórios analíticos e sintéticos 

Indicadores de performance 

Disponibilidade e ocupação

Dados das viagens em andamento

Informações sobre motorista, veiculo e viagem

PLACA

PLACA

PLACA
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Rua Dirce Mª Nunes, Qd.2, Lt.1, Sl 2, Setor Sul, 

Anápolis - GO CEP: 75106-520

62 3316-1600

Para maiores informações entre em contato:

www.bridgelabs.com.br

Obrigado!!!!

62 9 9195-8448


