
O RemoteLog® da Tigercat é um 

sistema de telemetria completo para 

monitoramento de máquinas. Tudo 

o que você precisa saber está 

organizado em uma interface web 

fácil de usar.

AS  INFORMAÇÕES
QUE  VOCÊ  PREC ISA

remotelog.tigercat.com

T E L E M E T R I A



MANTENHA-SE CONECTADO À SUA 
OPERAÇÃO FLORESTAL DE QUALQUER 
LUGAR. REDUZA O TEMPO DE INATIVIDADE 
E SOLUCIONE OS PROBLEMAS DE MANEIRA 
MAIS RÁPIDA E INTELIGENTE.
O RemoteLog fornece informações importantes sobre 
desempenho e serviço quase em tempo real através 
de transmissão por satélite, sem necessidade 
de sinal de celular. Você precisa apenas de um 
smartphone ou computador e conexão à Internet.

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

MENSAGENS DE TEXTO

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

RESUMO DE PRODUÇÃO

DIAGNÓSTICO

NÍVEL E CONSUMO
DE COMBUSTÍVEL

DADOS MECÂNICOS

ANÁLISE

MONITORE OS 
DADOS QUE 
INTERESSAM A 
VOCÊ. 

E APROFUNDE-
SE APENAS SE 
PRECISAR.



LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
• Localize suas máquinas rapidamente usando um Google Map 

interativo com vistas rodoviárias, via satélite e topográficas.

• Acompanhe o movimento da máquina ao longo do tempo com o 
recurso de navegação.

• Exporte todos os dados de localização para fazer análises offline em 
Excel ou formato KML.

• Carregue e sobreponha mapas personalizados com informações de 
limites e talhão de colheita.

• Analise a distância percorrida, a velocidade média e o tempo em 
movimento.



MENSAGENS DE TEXTO
• Comunique-se diretamente com o operador da máquina por mensagens 

de texto.

• Funciona em qualquer lugar, independentemente da cobertura celular.

• Obtenha suporte direto no local de trabalho com seu distribuidor Tigercat.

• Plano de dados pré-pago comum.

• Otimize suas operações florestais com uma comunicação aprimorada.



CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
• Um resumo visual do dia de trabalho revela o tempo gasto nos 

modos de produção, reabastecimento, inatividade e desligamento.

• Compare várias máquinas em uma única visualização.



RESUMO DE PRODUÇÃO
• Obtenha um resumo rápido da atividade diária.

• Analise o tempo de trabalho em comparação à inatividade, ao 

combustível queimado e à produção real.

• Métricas de volume de produção, contagem de troncos, área 

coberta com material orgânico e contagem de carga.



DIAGNÓSTICO
• Visualize informações detalhadas sobre quaisquer códigos de falha 

informados pelas suas máquinas.

• Faça triagens imediatas com a ajuda de guias de solução de problemas.

• Receba notificações por e-mail ou SMS de qualquer código de falha                    

(apenas América do Norte).



NÍVEL E CONSUMO DE COMBUSTÍVEL
• Estude a economia e os níveis atuais de combustível.

• Use o tempo de trabalho restante estimado para agendar o 

reabastecimento.



DADOS MECÂNICOS
• Visualize rapidamente uma ampla variedade de parâmetros 

mecânicos no final do dia de trabalho.

• Identifique potenciais requisitos de manutenção.



ANÁLISE
• Realize análises mais profundas com ferramentas analíticas.

• Elabore relatórios de métricas de produção entre operadores e máquinas 
para um intervalo de datas especificado.

• Compare as atividades do cronograma entre máquinas para datas 
específicas.

• Analise os detalhes de atividades e dos esforços do motor.

• Exporte dados para uma planilha ou relatório em PDF para análise 
posterior.

• Receba relatórios pré-programados por e-mail.



F A T O S  R Á P I D O S :
• Não é necessário treinar os operadores.

• Relatórios predefinidos disponíveis, com 
possibilidade de personalização (se desejado).

• Relatórios agendados antecipadamente, que 
podem ser enviados por e-mail com frequência 
diária, semanal ou mensal.

• Notificações personalizadas, que podem ser 
enviadas ao seu smartphone ou e-mail. 

• Os relatórios de nível de combustível podem ser 
enviados para uma central para o planejamento 
de entregas.

• Suporte multi-idioma e configurações 
personalizadas de acordo com o fuso horário 
local.

• As máquinas podem ser agrupadas da maneira 
desejada, com base em tipo, equipe, localização 
ou outros parâmetros.

• Os mapas do local de trabalho podem ser 
carregados e exibidos como uma sobreposição 
no Google Maps.

• As coordenadas de localização geográfica da 
máquina podem ser exportadas para o Google 
Maps para determinar rapidamente as direções 
de condução. 

• Referência rápida e fácil às horas de cada 
máquina da frota para ajudar no planejamento 
da manutenção.

• Seu distribuidor Tigercat pode receber 
mensagens de texto ou e-mail sobre a 
localização da máquina, mensagens de 
diagnóstico e outras informações mecânicas 
importantes para otimizar as chamadas de 
serviço, obter rapidamente as peças corretas 
para o local certo e maximizar o tempo de 
atividade da máquina.



OBTENHA AS INFORMAÇÕES QUE VOCÊ 
PRECISA COM TIGERCAT REMOTELOG.

Quando especificado em uma nova máquina, o 

RemoteLog vem com uma assinatura gratuita. No final 

da assinatura gratuita, é possível adquirir novos planos 

com seu distribuidor Tigercat. Kits Retrofit também estão 

disponíveis para máquinas com motor Tigercat FPT. Entre em 

contato com seu distribuidor para obter mais informações.

remotelog.tigercat.com
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