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Você gerencia uma frota de empilhadores, plataformas de elevação, equipamentos 
para terraplanagem e outros equipamentos industriais. Os negócios estão bons e 
tudo está sob controle. Mas você tem certeza?

Você sabe onde está o seu equipamento em qualquer momento? Você sabe 
quem está operando seu equipamento ou quantas horas cada máquina esteve 
ativa? Quando suas máquinas precisam de manutenção ou se as baterias estão 
carregadas corretamente?

GEM ONE

O GEM One é uma solução de telemática que fornece os dados e informações necessárias para operar sua 
frota com segurança e eficiência. Você torna sua frota mais produtiva e ganha mais dinheiro. 

O QUE VOCÊ GANHA? AS VANTAGENS DO GEM ONE

Controle & rastreamento 
Você sempre sabe exatamente onde estão suas 
máquinas. Verifique instantaneamente o paradeiro 
de suas máquinas via GPS. Isto é útil quando precisa 
ir levantar uma máquina, fazer a manutenção ou no 
caso lamentável de que ela foi roubada. 

Eficiência operacional
Tempo é dinheiro. Com o GEM One, você sabe 
exatamente quanto tempo cada uma de suas 
máquinas foi usada. Houve uso excessivo? Então 
pode fazer seguimento adequado. 

Segurança
O sistema de autenticação do motorista significa 
que você sabe exatamente quem está operando sua 
máquina. Se alguém não autorizado sentar no banco 
do motorista, a máquina não funcionará. 

Saiba exatamente o que seus motoristas estão 
fazendo. Através do rastreador, o GEM One registra 
informações sobre o comportamento dos seus 
motoristas. Isso lhe dá o poder de fazer melhorias 
no treinamento do motorista ou tomar ações 
disciplinares, se necessário.

Serviço & Manutenção
Conserte suas máquinas sempre a tempo. Com base 
nos dados de uso reais, indicamos o cronograma 
de manutenção ideal para manter cada máquina 
funcionando da melhor maneira possível.

Acompanhe os serviços de manutenção e 
manutenção de todas as máquinas da sua frota, 
incluindo peças de reposição.
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COMO FUNCIONA?
Você instala os dispositivos de rastreamento GEM One 
em todas as suas máquinas. Isso permite o GEM One de 
coletar e processar os dados de cada máquina. Você recebe 
informações e relatórios sobre as suas máquinas através 
da plataforma online GEM One. Desde a localização de cada 
máquina até seu uso, e muito mais. Esses dados estão 
acessíveis on-line o tempo todo, para que tenha todas as 
informações necessárias na ponta dos dedos. 

Sua máquina já possui um dispositivo de rastreamento? Então 
está quase pronta para o GEM One. Vamos conectar seu 
rastreador existente ao nosso portal, para que você tenha 
todos os seus dados em mãos em pouco tempo. 

QUER DAR UMA OLHADA DE 
MAIS PERTO? 
Ainda não está convencido? Solicite hoje sua demonstração 
gratuita do GEM One. Vá para www.gemone.com/demo e 
preencha o formulário. Nossa equipe de vendas entrará em 
contato com você o mais rápido possível para fornecer mais 
informações e uma demonstração. 

ENTRE HOJE EM CONTACTO 
CONOSCO!
Perguntas? 
 
Contacte-nos no sales_emea@gemone.com 
Nossa equipe está à disposição para ajudá-lo a aproveitar de 
todos os benefícios das inovadoras soluções GEM One.
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