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El Producto
 Un dispositiu localitzador GPS/GSM compacte i personal que funciona en

qualsevol lloc del món amb recepció de telefonia mòbil sense costos per
roaming.

 GPS i GSM proporcionen una localització instantània i precisa així com un
històric dels moviments.

L'App està disponible via web per configurar les alertes i veure
la posició del dispositiu en temps real sobre un mapa.

En prémer el botó SOS, la localització pot ser transmesa via
SMS, notificació via App, o via email.

Alertes via SMS, email i notificacions via app per detectar
moviments inesperats o impactes, superació de
determinats límits de velocitat.



¿Cómo funciona?
Trackimo presenta el dispositiu localitzador GPS més petit i
econòmic del món, el Trackimo UNIVERSAL TRACKER.

Pau, seguretat, prevenció, Trackimo utilitza la tecnologia
GPS i la xarxa de telefonia mòbil per protegir els seus
éssers estimats i les seves més preuades possessions.

Un veritable dispositiu localitzador personal, Trackimo és
tan petit que cap en el palmell de la mà, i tan potent que
pot ser localitzat en qualsevol lloc del globus.

Trackimo és un dispositiu poderós i econòmic que li
proporcionarà pau i seguretat.

Trackimo incorpora una targeta SIM i un ANY de servei
inclòs.

Simplement, traieu el dispositiu de la caixa, activi el
dispositiu a la nostra web i ja estarà funcionant.



El software de l’usuari
Una solució web senzilla i completa que li permet configurar el vostre dispositiu i alhora veure la seva posició en
temps real quan l'usuari ho desitgi.

Existeix també una App per als sistema iOS i Android, permetent a tots els smartphones controlar la situació del seu
localitzador Trackimo des de qualsevol lloc.

Freqüència del registre de la posició

Historia de les posicions

Configuració de les Alertes 

Creació de fronteres virutals o tancats



Rebre un avís si el meu gos
s'escapa

El software de l’usuari

Puc comprovar la història
de les localitzacions del
meu dispositiu ajustant el 
rang de dates

Visualitzar la localització en 
temps real de la meva flota

Puc veure la 
localització del 
meu dispositiu al 
mapa

Puc veure tots
els detalls del
meu Trackimo
d'un cop d'ull

He rebut 6 alertes



La meva mare prem el 
botó de SOS i rebo un 
missatge immediat

Rebre un avís quan un dels meus vehicles supera 
el límit de velocitat marcat

¿Segueix el meu
cotxe on el va 
estacionar?

Rebo un missatge quan la meva filla ha 
arribat a casa des del col·legi

Puc veure i 
distingir diversos
dispositius de 
forma simultània
en un mateix
mapa

Estic informat de 
quan la meva mare 
surt de passeig

El software de l’usuari



El software del usuario

El programari de l'usuari, 
disponible al web o en una 
App, també li permet veure
l'historial de moviments
d'un any per tot el món.



¿per a qué serveix?

El producte Universal de Trackimo li permet localitzar en temps real
objectes, possessions o persones que estiguin equipades amb el dispositiu.

Amb Trackimo Universal podrà fer un seguiment de:
Possessions (Vehicles, motocicletes, caravanes, bicicletes, maletes ...)
familiars
Mascotes (gossos, gats ...)

Trackimo Universal és un dispositiu petit que cap en el palmell de la mà,
amb una bateria que li proporciona entre 48 i 72 h d'autonomia i ja ve pre-
carregat amb una targeta SIM de manera que Un. Només ha de carregar la
bateria i activar el dispositiu al nostre web.

Ja està. Sense més costos ocults ni recàrrecs.

A més funciona a tot el món sense recàrrecs per Roaming.



1. Vehicles – Cotxes, motos, caravanes…

Vehicles

Trackimo Universal pot instal·lar en el seu cotxe o motocicleta per
controlar la posició en tot moment i li pot alertar d'un moviments
sospitós del vehicle (robatori, grua ...) o si supera un determinat límit de
velocitat prefixat per vostè.

Amb l'adaptador per a cotxe, podrà connectar el dispositiu Trackimo
Universal a la bateria del cotxe / moto i amagar el dispositiu sense haver
de preocupar més.

En cas de robatori, Un. Coneixerà la posició del seu vehicle en temps real.



2. Persones – nens, gent gran..

Trackimo Universal és també ideal com a dispositiu de 
seguiment dels seus éssers estimats, ja siguin ancians o 
menors.

Gràcies a la seva petita grandària, els seus éssers estimats
poden portar Trackimo Universal al cinturó o en la seva
motxilla sense cap molèstia i Un. Podrà conèixer en tot
moment la seva situació.

El programari d'usuari de Trackimo Universal li permet
definir un perímetre o frontera virtual de manera que si el 
dispositiu traspassa aquesta frontera, vostè rep un SMS 
d'alerta.

D'aquesta manera vostè pot estar tranquil i segur sobre els
seus éssers estimats.



3. Mascotes – Gossos, gats..

Amb Trackimo Universal, podeu realitzar el seguiment en temps
real de la posició de la seva mascota.

Fins i tot pot vostè definir un perímetre o tanca virutal de
manera que si la seva mascota decideix escapar-se o anar-se'n a
"donar una volta", Un rebrà un avís al seu mòbil via SMS i podrà
conèixer la situació de la seva mascota, ja sigui gos o gat. .

Trackimo Universal disposa d'una tapa posterior amb clip que li
permet subjectar-se al collar de la seva mascota.

Si el seu gos és un "gos" i surt a caçar un cap de setmana, amb
Trackimo Universal, vostè estarà tranquil ja que ho tindrà
localitzat en tot moment. El programari d'usuari li permet
controlar fins a 50 dispositius simultàniament.



4. Equipatge

Gràcies a la capacitat global de Trackimo Universal, podeu
realitzar el seguiment i localització d'un objecte en el món
sencer.

Per exemple, si vostè fa un viatge a l'estranger, col·locant un
dispositiu Trackimo Universal en el seu equipatge, ho tindrà
controlat en tot moment.

Si desafortunadament, la seva companyia aèria perd el seu
equipatge, vostè sabrà on es troba, fins i tot millor que la
seva companyia aèria i podrà realitzar un seguiment del
mateix.

I tot sense cost addicional, ja que Trackimo Universal
funciona a tot el món.



Trackimo
Presentació

Contingut de la caixa: Connector bateria cotxe: 
(opcional)





Models Premium & Edicions Especials

QUINS SÓN ELS MODELS Premium TRACKIMO?

Models premium inclouen un conjunt addicional de sensors per a múltiples casos
d’us

• Giroscopi: proporciona més 3 dimensions de moviment i detecció de moviment

• Termòmetre: detecció i alerta de temperatura

• Sensor de pressió d'aire: detecta canvis en la pressió de l'aire, per a vols i diverses
situacions d'emergència

• Sensor de llum: respon als canvis en l'exposició a la llum, per exemple, detectar
una bossa / paquet s'obre

• Monitor del batec del cor: per a la vigilància de la salut i la forma física

• Altaveu: permet comunicacions de veu de 2 vies (per Trackimo Mini i rellotge)



¡Gràcies per la seva atenció!


