
IntelliTrail®

Máquina:           TASKI swingo 5000
Geolocalização:           Aeroporto da Cidade
Hora de arranque:    12:34 h
Hora de término:    14:02 h
Bateria:           Nível Médio

Saiba hoje, para preparar o amanhã



Transparência Total da Operação
A tecnologia exclusiva do TASKI IntelliTrail 
permitem-lhe acompanhar as operações 
realizadas com a sua máquina em tempo real 
através de uma plataforma de suporte on-line. 
Independente da energia da máquina, e 
mesmo dentro de edifícios, o IntelliTrail 
armazena informação e fornece dados 

confiáveis, providenciando feedback sobre as 
operações e toda a frota de máquinas TASKI 
aos utilizadores registados para avaliação e 
acompanhamento. Os relatórios são 
disponibilizados em formato HTML, Excel e 
PDF. 

TASKI IntelliTrail 
Dá-lhe o controlo
Respondendo às principais tendências 
globais nos sectores que servimos, a 
Diversey desenvolveu outra solução 
inteligente para melhorar o sucesso de sua 
empresa e melhorar o apoio que presta 
como parceiro de serviços críticos à gestão 
do seu negócio.

O TASKI IntelliTrail é mais do que uma solução 
de rastreio de máquinas baseia em posição GPS 
e serviços de internet. Além de posições 
geográficas, mostra as horas de operação e os 
estados críticos das suas autolavadoras. 
Somente esta solução TASKI levará as suas 
instalações à excelência operacional e 
otimização de resultados.

Saiba hoje, para preparar o amanhã
O TASKI IntelliTrail é a solução que lhe 
permite simplificar a sua comunicação diária, 
documentação e gestão de cada site. Com 
relatórios funcionais, análises de qualidade e 
dados em tempo real, tudo fica mais fácil. 

Poderá escolher a informação que é mais 
relevante para o seu negócio e personalizar os 
relatórios que recebe para melhorar a sua 
eficiência operacional.  Utilize o TASKI 
IntelliTrail diariamente e otimize todos os seus 
investimentos, em todo os seus sites.
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Características
Principais

Geolocalização – localização das suas máquinas 

Obtenha uma visão total da localização da sua frota de máquinas
simplesmente clicando no ícone da máquina no painel do IntelliTrail. Irá ter
acesso a um mapa, bem como a uma listagem de todas as suas máquinas,
com a localização, identificação dos clientes e números de série das máquinas.

Horas de Trabalho 

Quer saber especificamente qual o uso de uma máquina, num específico 
site e durante um determinado período de tempo? Simplesmente clique 
no número da máquina e obtenha a posição geográfica e todos os 
detalhes das horas de operação, o nível de carga da bateria, data da 
última comunicação e muito mais.  

Análise da Utilização da Máquina 

O ícone “Utilização reduzida” e “Sem utilização” indica o número de 
máquinas que não têm sido usadas numa base regular durante 
um específico período de tempo.

0 0 0 1



 
Limite Geográfico

Com o limite geográfico pré-definido pode 
garantir que a sua máquina não sai dos limites 
que definiu. Caso isso aconteça, irá receber de 
imediato alertas. Caso necessite de mudar uma 
máquina de um limite geográfico para outros, 
basta um clique para atribuir o novo limite.

 
Nível de Carga da Bateria

Os alertas do nível de carga de bateria baixo irão 
permitir que faça uma gestão adequada das suas 
baterias, o que terá um impacto direto no tempo 
de vida útil das mesmas e uma melhoria 
significativa no Custo Total da sua operação.

 
Relatórios 

Tome as suas decisões com base nos relatórios 
detalhados que receberá. Rapidamente reveja o 
resumo do mês do seu parque de máquinas. 
Escolha e selecione, com base nas suas 
necessidades, as características mais importantes 
para si para estabelecer relatórios personalizados 
mostrando os dados das máquinas selecionadas, 
os sites do cliente, os dias de utilização, o total 
das horas de trabalho, as falhas e colisões. 
Também pode optar por receber dados médios, 
como por exemplo, média das horas de trabalho.

 
 Alerta de Acidentes

Tenha a proteção dos seus ativos na ponta dos 
seus dedos. Receba de imediato as notificações 
no caso da alguma das suas máquinas ter sofrido 
uma colisão contra algum objeto ou se algo for de 
encontra a sua máquina. Trabalhe de modo 
preventivo. Garanta que a sua máquina fica 
novamente operacional imediatamente após a 
colisão.



Gestão da frota de 
máquinas com IntelliTail

Gestão da frota de 
máquinas sem IntelliTail

Custo do IntelliTrail

Utilização ineficiente

Perda de máquinas

Custos de manutenção

Relatórios

Investimento na máquina

Redução de custos
O TASKI IntelliTrail providencias válidas informações para a gestão da sua frota e dos sites em que opera, 
reduzindo os custos administrativos e de operação em 25%. Beneficie de uma solução de rastreio de 
máquinas de última geração que lhe vai permitir localizar, monitorizar e gerir o seu parque de máquinas 
através do seu telemóvel ou tablet.
• Simplificação dos processo administrativos – não necessita de criar documentação que lhe permita 

saber onde estão as suas máquinas e como se comportam, uma vez que esta informação está sempre 
disponível na plataforma on-line do IntelliTrail;

• Redução do custo total de operação, incluido a capacidade escolher o tamanho e modelo adequado de 
máquina para cada um dos seus sites, custos operacionais e de mão de obra;

• Previna o roubo das suas máquinas ao ativar o alarme de localização geográfica para cada uma. Saiba 
ao momento, quando alguma máquina saiu do perímetro definido;

• Otimização da gestão da sua frota através do rastreio das horas de operação de cada máquina;
• Planear manutenção preventiva onde e sempre que necessário, tendo por base as reais horas de 

trabalho da máquina irá reduzir os custos de manutenção e de paragens indevidas.

Redução de riscos: máquinas sempre localizáveis, utilização monitorizada, 
menor uso indevido
Melhore a monitorização geográficas e da operação para uma maior transparência sobre a performance das 
suas máquinas – saiba sempre onde cada uma delas deve estar e está efetivamente
Previna danos, uso indevidos, diminuição da capacidade da bateria por longos períodos de paragem; 
monitorize as colisões e movimentos da máquina para proativamente gerir os riscos

Evidencie a qualidade da sua operação
• Gestão de gastos nos serviços de manutenção, alertas de intervenção programadas – melhor a 

manutenção preventiva
• Tranquilidade – foque-se no seu negócio, nós tratamos do resto
•  Promova a visibilidade e transparência das operações ganhando a confiança dos seus clientes.

Os benefícios do IntelliTrail
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A Diversey protege e cuida das pessoas todos os 
dias. A Diversey tem sido e será sempre precursora 
em inovar e simplificar a vida.

Disponibilizamos tecnologias revolucionárias de 
higiene e limpeza que proporcionam confiança 
aos clientes de todos os sectores onde atuamos, 
incluindo produtos, sistemas e serviços que 
integram, com eficiência, químicos, máquinas e 
programas de sustentabilidade.

Isto faz da Diversey uma empresa única, entre 
os principais operadores mundiais de higiene e 
limpeza. Tudo o que fazemos tem as necessidades 
dos clientes no nosso coração e a inequívoca 
convicção de que a higiene e a limpeza são 
elementos essenciais da vida.

Com mais de 94 anos de experiência, 
salvaguardamos o negócio dos nossos clientes, 
melhorando significativamente a produtividade, 
minimizando os custos operacionais e protegendo 
a sua marca.

Para obter mais informações, visite  
www.diversey.com ou siga-nos nas redes sociais.


