Treinamento Da Plataforma
Nível I

Passo 1 - Acesso


Acesse no seu navegador o link https:\\rt2.mobiview.com.br



Digite usuário e senha informados no e-mail

Passo 2 – Visualização dos Veículos


Na tela que se abrira logo após o login será possível visualização de todos os
veículos da frota caso queira visualizar algum individualmente apenas marque
o mesmo no canto direito e clique em filtrar



Caso clique sobre o mesmo abrira um menu com acesso rápido aos principais
relatórios e dados do veiculo como status (ligado, Desligado ou em
movimento), Velocidade endereço latitude e longitude e etc..

Passo 3 - Relatórios


Relatório de Permanência em ponto mostra todo o tempo que o veiculo
permaneceu parado em um mesmo local



Relatório de Itinerário – Mostra dentro das 8 as 18h Todos os veículos que se
movimentaram



Relatório de Últimos eventos – Exibe todo o trajeto realizado pelo carro, todas
as ignições ligadas e desligadas e todas as velocidades que o carro atingiu no
período solicitado



Relatório de Alertas – Exibe todos os alertas que estão configurados (é possível
configurar alertas de cerca, manutenções e velocidade ( Passo 4))



Relatório de Trajeto Percorrido – Exibe todo o trajeto realizado pelo veiculo
no período solicitado (não exportável)



Relatório de Pontos de Referencia – Exibe todos os pontos de referencia
cadastrados e a Proximidade do veiculo com os mesmos dentro do período
solicitado



Relatórios de Rota – Exibe as rotas Realizadas pelo Veiculo dentro do período
solicitado



Relatório de Velocidade – Exibe todas as velocidades atingidas pelo veiculo no
período solicitado



Relatório de Passagem em área restrita/Cerca – Exibe todo o tempo que o
veiculo permaneceu em uma cerca dentro do tempo solicitado



Relatório de Odometro e horimetro – Exibe Odometro e horimetro do veiculo
no tempo especificado (Odometro = km // Horimetro = tempo do veiculo
ligado)



Relatório de Manutenção – exibe todas as manutenções realizadas no veiculo
(cadastrada manualmente)



Previsão de manutenção – exibe todos os alertas das manutenções cadastradas
com datas futuras

Passo 4 - Alertas


Cadastro de Área restrita ou Cerca – Va em Cadastro > cadastro de área
restrita ou cerca > pesquise o nome da rua e faça um desenho no mapa
fechando a área desejada> depois clique em cadastrar área restrita ou cerca



Após clicar em cadastrar aparecera a opção para colocar o alerta nos veículos
solicitados (Caso seja uma área de empresa pode-se definir uma velocidade
limite para a área sendo informado apenas quando o mesmo ultrapassar a
velocidade limite ) após vincular o mesmo aos veículos todas as vezes que o
veiculo entrar ou sair da região marcada você recebera um alerta informando
o mesmo



Manutenções – é possível cadastrar alertas de manutenção e inserir
manualmente todas as manutenções do veiculo para controle em um só lugar

Exemplo de alerta ( troca de óleo ) a plataforma controla a quilometragem do
veiculo portanto pode se configurar alertas de troca de óleo pela mesma por
exemplo se o veiculo teve troca de óleo com km 100 pode se colocar para a
mesma te alertar quando o veiculo chegar com km 5100 considerando que a troca
será a cada 5 mil km quando o mesmo estiver próximo dos 5100 será exibido
diversos alertas na plataforma e no e-mail informando que deve ser trocado o
óleo do veiculo a mesma regra pode se aplicar a outros tipos de manutenção
como revisões e balanceamentos sempre se baseando na quilometragem ou
simplesmente especificando uma data para exibição do alerta

