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Garmin premiada com Fleet World Honours 2014 

graças ao sistema de gestão Tracker Vision 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 O sistema de rastreio desenvolvido em colaboração com a TRACKER valeu 
à Garmin esta importante distinção. Uma vez instalado num GPS Garmin, o 
Tracker Vision facilita o acompanhamento dos veículos da empresa e 
disponibiliza várias informações adicionais. 
 

 O prémio foi atribuído na categoria de Internet durante o evento do setor das 
frotas mais prestigiado a nível internacional, que decorreu no passado dia 
20 de maio no Royal Automobile Club, Pall Mall, de Londres.  

 
 
 

Lisboa, 21 de agosto de 2014 - A Garmin, líder mundial em navegação por satélite*, recebeu 
um importante reconhecimento internacional graças ao seu sistema de monitorização Tracker 
Vision.  
 
Este prémio foi atribuído no passado dia 20 de maio durante a gala do Fleet World Honours 
2014, o mais prestigiado evento do calendário do setor das frotas. O certame tem lugar no Royal 
Automobile Club, Pall mall, de Londres e é o encontro que reúne os players mais importantes 
desta área. 
 

 
TRACKER Vision, a monitorizar o Mundo 
Este software, desenvolvido em conjunto com a empresa líder na monitorização de frotas - a 
TRACKER -, foi premiado na categoria de Internet. Especialmente desenhado para funcionar em 
conjunto com o GPS Garmin nüvi® 2508LT-D e para facultar funcionalidades adicionais ao 
sistema TRACKER Fleet Plus, combina a monitorização da frota com a definição de destinos, 
navegação, informação e comunicação com o condutor. 
 
Todos os serviços e comodidades são fornecidos a partir de um website seguro que pode ser 
personalizado de acordo com cada frota e onde é possível a criação de um painel com os 
relatórios e indicadores que mais interesse tenham para a empresa. 
 
Colaboração entre a TRACKER e a Garmin 
Entre outras funcionalidades, a TRACKER oferece: 
 

 Acesso rápido aos dados, em qualquer altura e em qualquer lugar, a partir do website 
TRACKER Fleet. 
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 Geofencing (é um programa de software que utiliza o sistema de posicionamento global 
(GPS) ou identificação por radiofrequência (RFID) para definir fronteiras geográficas) 

 Reprodução de viagem 

 Visualização dos padrões de condução para uma definição mais eficaz de itinerários 

 Painel personalizado para criar um único ecrã que cubra todas as áreas de interesse, 
incluindo KPI, mapas e relatórios. 

 Câmaras de tráfego para conhecer o estado do mesmo e permitir alterações de itinerário 
e evitar atrasos. 

 Alertas personalizados para informar os utilizadores das exceções à política da empresa. 

 Análise de CO2 e ferramenta de notificações. 

 Controlos empresariais e de privacidade. 

 Identificação do condutor. 

 Entradas simples ou múltiplas. 

 Integração com cartões de combustível. 

 Programa especial de economia de combustível. 
 

Além disso, entre os serviços e benefícios para este produto desenvolvido pela Garmin incluem-
se: 
 

 Terminal Garmin e montagem na cabine 

 A atribuição de postos de trabalho sequenciais para os motoristas  

 Adicionar e editar trabalhos assim que seja necessário 

 Navegação para cada trabalho com utilização do terminal da Garmin 

 Apresentação de estatísticas referentes à hora de chegada: cedo, tarde, a tempo ou 
trabalhos abortados. 

 Acesso a informações de gestão específicas para cada trabalho 

 Mensagens entre o TRACKER e o terminal do condutor  
 
Como refere Natalia Cabrera, diretora de Marketing da Garmin Iberia: “Estamos muito 
orgulhosos em receber este importante reconhecimento internacional, uma vez que, na Garmin, 
trabalhamos continuamente em software, produtos e tecnologias que consigam melhorar os 
serviços de gestão de frotas e dos veículos nas estradas. Além disso, colaboramos com uma 
empresa de referência do setor, a TRACKER, e desenvolvemos um sistema que se apresenta 
com real valor acrescentado para o seu produto, o TRACKER Fleet Plus”.  
 
 
Para mais informações sobre os produtos e serviços da Garmin, visite os sites www.garmin.pt, 
www.garmin.blogs.com, http://twitter.com/garmin e https://www.facebook.com/GarminPT. 

 
 

 
* Fonte: 2011 NPD, GFK e dados Garmin. 
 
 

Sobre a Garmin 

O líder mundial em navegação por satélite, Garmin Ltd e as suas subsidiárias desenvolvem, fabricam e 
comercializam equipamentos de navegação, comunicações e informações desde 1989 – sendo que a grande 
maioria incorpora tecnologia GPS. Os seus produtos destinam-se a inúmeras aplicações nos mercados 
aeronáutico, marítimo, outdoor & fitness, OEM e automóvel. A Garmin Ltd. está sediada na Suíça e as suas 
principais subsidiárias estão situadas nos EUA, Taiwan e Reino Unido. Para mais informação, consulte: 
www.garmin.com/newsroom. Garmin é uma marca registada de Garmin Ltd. 
 
Aviso sobre o conteúdo: 

Este comunicado de imprensa contém informação sobre futuras ações relacionadas com a Garmin  Ltd. e suas 
atividades comerciais. Todos os dados aqui contidos relacionados com lançamentos de produtos futuros da 
empresa são previsões e baseiam-se nas expectativas atuais do negócio da companhia. A informação, eventos 
e circunstâncias apresentados nos comunicados de imprensa podem, por isso, não ser realizados e os seus 

http://www.garmin.pt/
http://www.garmin.blogs.com/
http://twitter.com/garmin
https://www.facebook.com/GarminPT
http://www.garmin.com/newsroom
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resultados reais diferir substancialmente como consequência dos fatores de risco conhecidos e desconhecidos 
que podem afetar a Garmin, incluindo, mas não limitado aos fatores de risco mencionados no relatório anual no 
formulário 10-K para o final de ano 28 de dezembro, 2013, preenchido pela Garmin com a Comissão de Bolsa e 
Valores (arquivado na Comissão com o número 0-31983). Uma cópia deste formulário 10-K está disponível em 
www.garmin.com/aboutGarmin/invRelations/finReports.html . A Garmin não garante as ações futuras que podem 
estar contidas neste comunicado de imprensa, para além disso, estas só se referem à data em que o 
comunicado foi emitido. Independentemente de novos dados, eventos futuros ou qualquer outra circunstância, a 
empresa não tem obrigação de rever e atualizar a informação de forma periódica. 
 
 
Para mais informações por favor contactar: 
Ana Franco    

EDC 
936 101 395  
ana.franco@edc.pt 
 
Natália Cabrera 

Diretora de Marketing Garmin Iberia SAU 
0034 93 357 26 08 
natalia.cabrera@garmin.com 
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