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1. Login
Login:  Acessando o portal de monitoramento http://portal.setechbr.com haverá o campo de usuário e senha e
abaixo o modo de acesso:
          Modo1 : COMPUTADOR , neste modo os mapas satelitais são carregados para visualização, juntamente
com todas as ferramentas de telemetria.
          Modo2 : SMARTPHONE , neste modo os mapas satelitais não são carregados e as ferramentas são
sintetizadas.
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1.1. COMPUTADOR/PC/MAPA
ABAIXO IMAGEM:
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1.2. SMARTPHONE/MOBILE/TEXTO
ABAIXO IMAGEM:
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2. Grid Inicial
Ao conectar ao sistema, temos acesso ao GRID inical com a tela no mapa, note que o mapa centraliza
inicialmente dimensionando para mostrar toda a frota, neste tela temos as seguintes funções:
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CHECK-BOX SUPERIORES
 
 

 AUTO-REFRESH: Ativar/ desativar atualização automática da página. (1 minuto).
 
 POP-UP : ativar/ desativar os POP-UPS com os alertas provenientes da frota.
 
 SOMENTE ATIVOS: ativar/ desativar o aparecimento da frota ativa.
 

Created with Dr.Explain
Unregistered version

http://www.drexplain.com/pt/


 

8

FERRAMENTAS OPERACIONAIS
O sistema de software de monitoramento e logística Setrac dispões de várias
ferramentas, no campo de FERRAMENTAS OPERACIONAIS, temos:
 

 
 
 
VIAGENS:Aba paracriarviagensparaa frota.
 
ROTAS:Guia para criar rotas, pontos de apoio, temporizadores, cercas eletrônicas e
áreas de risco.
 
MOTORISTAS: Aba para criação, edição e exclusão de motoristas.
 
JORNADA: Relatórios de Jornada para motorista.
 
iBUTTONS: Aba para operacionalizar liberação e exclusão de motoristas sob o
veículo.
 
USUÁRIOS: Aba para criar on-line espelhamento de veículos para outros usuários.
 
CFG. ALERTAS: Aba para selecionar os eventos e cadastramento dos e-mails que
receberão os alertas.
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MAPAS
O Software Setrac utiliza a plataforma OpenStreet e GoogleMaps para visualização,
segue abaixo funcionalidades e aplicações:
 
 

 
 
 
MAPA- Mapa com cartografia.
 
SATÉLITE- Imagens de satelite.
 
OPENSTREETMAP- Mapa Street com informações postas por usuários.
 

 
CURSOR DE ZOOM (+) E (-)
 
e a boneco para opção de StreetView         
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GRID DO VEÍCULO
Abaixo do mapa, temos a listagem com as informações do veículo e ferramentas administrativas e relatórios

 
PLACA- Abertura para os relatórios de posições via GRID.
 
ÚLTIMA- Data e hora da última posição válida.
 
LAT/LONG.- Latitude e Longitude posição.
 
LOCALIZAÇÃO APROXIMADA- Resumo do local aproximado onde encontra-se o
veículo.
 
P.APOIO- Ponto de apoioproximoo veículo.
 
PASS.- Relatório de entradas, saídas e tempo de pontos de apoio.
 
VELOC.- Velocidade da posição
 
IGN- Estado de ignição.
 
COMANDOS- Comandos para o veículo.
 
SMS- Abertura para a troca de mensagens SMS com o condutor. (Substitui o teclado)
OPCIONAL
 
HODÔMETRO- Hodometro do veículo.
 
REL. HODÔM- Relatório da distância percorrida e consumo médio de combustível.
.
MOTORISTA- Motorista vinculado ao veículo, por ibutton, cadastro manual ou
integração.
 
CADASTRO- Cadastro das informações do veículo e revisões.
 
CONF. TELEM- Configura sensores nas entradas dos equipamentos.
 
TELEM. BASICA- Relatórios de uso de sensores.
 
TELEM. AVAN.- Relatórios de telemetria de uso dos sensores avançados do
veículo(reque instalação do sensor MD).
 
TRACE- Relatório de posições através dos mapas.
 
ZOOM- Aproxima rapidamente do veículo selecionado.
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3. Relatórios
 
 

Nesta parte do manual é possível aprender a emitir relatórios de:
 
•  POSIÇÕES:
     - VIA GRID
     - TRACE
 
•  PASSAGEM EM PONTOS DE APOIO.
 
•  KILOMETRAGEM PERCORRIDA POR PERÍODOS.
 
•  CONSUMO ESTIMADO POR PERÍODO.
 
•  TELEMETRIA BÁSICA PARA USO DE SENSORES.
 
•  JORNADA DE TRABALHO DO MOTORISTA.
 
•  TROCA DE INFORMAÇÕES COM O CONDUTOR VIA SMS.
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POSIÇÕES
Ao Selecionar a placa, abriremos os filtros para emissão do relatório de
posicionamento, conforme imagem

abaixo: No
filtro acima temos as seguintes opçoes:
 
Posições pre-determinadas em relatórios de data.
 
Filtro com datas e horários específicos.
 
Selecione o limite de velocidade.
 
Escolha posições especificas,ignição ligada, desligada, mensagem de alertas.
 
Mensagens enviadas através do teclado.
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EMISSÃO DO RELATÓRIO GRID
Após selecionar os filtros o relatorio é emitido conforme imagem abaixo.

 
O Relatório é emitido conforme descrição do GRID DO VEÍCULO, adicionado das
opções abaixo:
 - EXPORTAR PARA EXCEL, exporta para excel o relatório emitido.
 - DESCRIÇÃO, descreve os eventos da posições.
 - INFORMAÇÃO/ALERTA, mostra os eventos de alertas da mensagem.
 - PONTO, cria o ponto de apoio tendo como referencia o local passado.
 
 
 

Created with Dr.Explain
Unregistered version

http://www.drexplain.com/pt/


 

14

EMISSÃO DO RELATÓRIO MAPA
Para a emissão do relatório de posições no mapa, existem dois modos:
1. TELA INICIAL:

     
 
2. RELATÓRIO DE POSIÇÕES GRID:
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Ao selecionarmos, ele abrira o mapa e a opção com o filtro do horario e data e a
opção de transformar o trace e uma rota.
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PASSAGENS
Ao clicar na opção de Passagens, no Grid inicial, conforme figura abaixo, temos a
emissão do relatório de passagens e tempo no ponto de apoio.
 

 
Opções e filtro:

Emissao do relatório:

 
Para emissão do emissão do relatório com o ponto é necessário que o ponto seja do
tipo TIMER.
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HODÔMETRO E CONSUMO
Ao clicar na opção de REL. HODÔMETRO, no Grid inicial, conforme figura abaixo,
temos a emissão do relatório kilometragem percorrida e consumo estimado.
 

 
Selecionar o período e o tipo de detalhamento:

 
Emissão de relatório com gráficos de consumo.
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TELEMETRIA BÁSICA
Ao clicar na opção de TELEM. BÁSICA, no Grid inicial, conforme figura abaixo,
temos a emissão do relatório do uso dos sensores instalados no equipamento.
 
Para emissão do relatório faz-se necessário a instalação do sensor e o cadastramento
no software.
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JORNADA DE TRABALHO
Ao clicar na opção de JORNADA, no Grid inicial opção de FERRAMENTAS
OPERACIONAIS, conforme figura abaixo, temos a emissão do relatório de jornada
de trabalho do motorista.
 

 
Selecionar o período e o motorista:
 

 
Retorno dos dados:

Parâmetros:
1.Interstício: Éo intervalo entre dua sjornadas. É dado pelo Ínicio da Jornada atual menos o Final da Jornada
do dia Anterior.
2.Refeição: Tempo aoqualo motorista passou na refeição. É dado pelo intervalo mais próximo de 1hora entre 11h
e 15h do dia.
3.Total de horas:Tempo total entre Ínicio e o Fim da Jornada mais o Tempo Adicional menos o tempo da
Refeição.
4.Horas Noturnas: Total de horas trabalhadas entre 22h e 5h.
5.Horas Normais: Total de horas trabalhadas quando o número for inferior a 4h no sábado e 8h para os demai
sdias. Se não, considerar 4h no sábado e 08h no demais dias.
6.Horas Espera: São as paradas diferentes das refeições. Caso as Horas Espera menos Horas Normais seja
menor ou igual ao Total de Horas, considera-se a diferença entre Total de Horas menos Horas Normais, se não
permanece a HorasEspera normal.
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7.Horas Extras: São as horas efetivamente trabalhadas, é dado pela subtração do Total Horas com (Horas
Normais + Horas Espera)
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SMS
Ao clicar na opção de SMS, no Grid inicial, conforme figura abaixo, temos a emissão
do relatório de trocas de informações e SMS do operador com o motorista cadastrado.
 

 
Emissão do relatório:
 

 
Faz-se necessário o cadastro o celular do motorista.
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4. Cadastros
Nesta parte do manual é possível aprender efetuar cadastros de:
 
•  VEÍCULO:
     - INFORMAÇÕES E DESCRIÇÃO.
     - CALIBRAGEM DO HODÔMETRO.
     - CONTROLE DE REVISÕES.
 
•  CONFIGURAR SENSORES E ATUADORES.
 
•  CONFIGURAR ALERTAS E E-MAILS PARA RECEBIMENTO.
 
•  USUÁRIOS PARA REDIRECIONAMENTO E ESPELHAMENTO DA FROTA.
 
•  iBUTTONS PARA CONTROLE SOB O VEÍCULO.
 
•  CADASTRO DO MOTORISTA.
 
•  ROTAS, PONTOS DE APOIO E ÁREAS.
 
•  VIAGENS.
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    VEÍCULO
Ao clicar na opção de CADASTRO, no Grid inicial , conforme figura abaixo,
teremos acesso as opções de cadastramento das informações do veículo e
manutenções.
 

 
Opções de cadastro:
 

 
Nesta opção cadastramos itens como:
 
-Placa, descrição e cor do veículo (visíveis ao sistema).
 
-Tipo do ícone visível no mapa.
 
-Velocidade máxima permitida.
 
-Consumo estimado.
 
-Ajuste on-line do hodômetro virtual.
 
-Seleção manual do motorista.
 
- Alertas para até 5 itens de revisão.
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Alerta: O KM da revisão irá gerar alertas no software.
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CONFIGURAR TELEMETRIA
Ao clicar na opção de CONF. TELEM. no Grid inicial , conforme figura abaixo,
teremos acesso as opções de cadastramento das informações dos sensores instalados.
 

 
 
Cadastramos o Status do sensor, descrição e selecionamos o tipo de funcionalidade
para emissao dos relatórios.
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CONFIGURAR ALERTAS
Ao clicar na opção de CFG. ALERTAS, no Grid inicial opção de FERRAMENTAS
OPERACIONAIS, conforme figura abaixo, temos como configurar até 05 e-mail para
envio automatico de e-mails, alertando os eventos selecionados.
 

 
Tela para configurar e-mails e eventos:
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USUÁRIOS
Ao clicar na opção de USUÁRIOS, no Grid inicial opção de FERRAMENTAS
OPERACIONAIS, conforme figura abaixo, temos como criar novos usuários e
redirecionar veículos.

 
 
 
Com o redirecionamento o usuário principal não perde a visão do veículo, apenas cria
um "espelhamento" sobre o veículo. Note que ainda há a possibilidade de liberar ou
não os COMANDOS E CADASTRO sob o veículo.
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iBUTTONS
Ao clicar na opção de iBUTTONS, no Grid inicial opção de FERRAMENTAS
OPERACIONAIS, conforme figura abaixo, temos como incluir ou remover iButtons
vinculados ao motorista dos respectivos veículos.
 

 
 
Deve-se selecionar o veículo, que aparecer a tela gerencial:
 

 
Com a tela gerencial aberta, conseguimos saber quais iButtons estão vinculados ao
veículo, adicionar novos ou remover os existentes:
 

 
Note que o iButton ficará pendente se o número ID cadastrado for inválido ou se o
comunicados ainda não tiver atualizado a posição GPRS
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MOTORISTA
Ao clicar na opção de MOTORISTA, no Grid inicial opção de FERRAMENTAS
OPERACIONAIS, conforme figura abaixo, temos como incluir, editar ou remover
Motoristas.
 

 
 
Ao selecionarmos iremos ver os motoristas já cadastrados no sistema:
    

 
Para incluir:

Note que TELEFONE #1 é o número que ficará para a função de SMS.
 
Alerta: A data do vencimento da CNH irá gerar os alertas no software.
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ROTAS, PONTOS E ÁREAS
Ao clicar na opção de ROTAS, no Grid inicial opção de FERRAMENTAS
OPERACIONAIS, conforme figura abaixo, temos como incluir, editar ou remover
ROTAS, PONTOS E ÁREAS.
 

 
 
Ao selecionarmos iremos ver as ROTAS, PONTOS E ÁREAS já cadastrados no sistema:
 

Para incluir ROTA(CERCA ELETRÔNICA): Na opção Origem e Destino, digita-
se o endereço com o melhor detalhamento. Para alterar o caminho basta selecionar o
cursor do mouse e arrastar para o novo trajeto.
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Para incluir PONTO DE APOIO:
Existe a possibilidade de aproximar o endereço do local:

Em seguida, seleciona-se o marcador, no canto superior do mapa:

Logo após marcar o ponto no local indicado é necessário o cadastro de parâmetros:

    
Para o tipo TIMER, irá gerar o relatório de passagens.
 
Para incluir ÁREA:
A área de risco, servirá para complementar a viagem, indicando um novo alerta para
entrada e saída da área. Ela poderá ser um raio, quadrado ou desenhado.
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Tipos de área.
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VIAGENS
Ao clicar na opção de VIAGENS, no Grid inicial opção de FERRAMENTAS
OPERACIONAIS, conforme figura abaixo, temos como incluir, editar ou remover
VIAGENS.
 

 
Ao selecionarmos iremos ver as VIAGENS já cadastradas no sistema:
 

Para iniciar VIAGENS:
Vocêpodeparametrizartodaa viagemde um veículo,
inserindochegadaehoráriode partida, odômetro, velocidademáxima,
rota, áreasde riscoe

registros.
 
Você pode parametrizar toda a viagem de um veículo, inserindo chegada e horário de
partida, hodômetro, velocidade máxima, rota, áreas de risco e registros.
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5. Comandos
Ao clicar na opção de COMANDOS, no Grid inicial, conforme figura abaixo, temos
acesso ao painel gerencial de atuares no veículo.
 

 
Já no painel de comandos, temos comandos específicos para cada tipo de
equipamento:
SE3000 : BLOQUEIO, DESBLOQUEIO, INTERVALOS DE COMUNICAÇÃO
COM IGNIÇÃO LIGADA E DESLIGADA E DESLOCAMENTO POR
METROS.
 

 
 
 
SE4000: SAÍDAS INDEPENDETES, INTERVALOS DE COMUNICAÇÃO
COM IGNIÇÃO LIGADA(TRANSMISSÃO A CADA X SEGUNDOS) E
DESLIGADA(POOLING PÓS-CHAVE), CHECAR STATUS  E SOLICITAR
POSIÇÃO.
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PARA ATIVAR OS ATUADORES DE SAÍDA,  DEVE-SE SELECIONAR "CONFIGURA SAÍDAS
INDEPENDENTES" E MARCAR A SAÍDA QUE DESEJA, APÓS O COMANDO SER ENVIADO E
RECEBIDO A SAÍDA FICARÁ MARCADA AUTOMATICAMENTE, BASTANDO APENAS DESMARCAR
E REENVIAR PARA DESATIVA-LA.
 
SE3001 : BLOQUEIO, DESBLOQUEIO, INTERVALOS DE COMUNICAÇÃO
COM IGNIÇÃO LIGADA E DESLIGADA E iBUTTON.

 
DEMAIS LINHAS E PARCEIROS DE HARDWARE : BLOQUEIO E DESBLOQUEIO.
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NOTE AINDA QUE O SISTEMA PODE ENVIAR IMEDIATAMENTE OU
AGENDA-LO:

 
CONTANDO AINDA COM UM TELA COM O STATUS DE ENVIO:

 
TODO COMANDO REQUER QUE O EQUIPAMENTO ESTEJA ON-
LINE, POR ISSO O SISTEMA INFORMA A DATA E HORA DA ÚLTIMA
COMUNICAÇÃO:
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