
 

Tigercat Industries Inc. 

P.O. Box 637 
Brantford, Ontario 
Canada N3T 5P9 
Tel: (519) 753-2000 
remotelog@tigercat.com 

 

    MANUAL DO USUÁRIO  

  

                                       VERSÃO 9.1, JULHO DE 2021 

 

 

 

 

 

 



                

Manual do usuário Tigercat RemoteLog - V 9.1 

                                                

2 

 

ÍNDICE 

 

INFORMAÇÕES GERAIS ....................................................................................................................... 6 

Como acessar a página do usuário do RemoteLog Desktop .............................................................................. 6 

Resolução de problemas de acesso à conta ..................................................................................................... 6 

Como acessar a página do usuário do RemoteLog Mobile ................................................................................. 6 

Botões específicos no dispositivo móvel .......................................................................................................... 6 

Opções de nível de permissão de conta (Função) ............................................................................................. 6 

Acesso de permissão (função) ........................................................................................................................ 7 

Barra do cabeçalho (faixa) .................................................................................................................... 7 

Recurso de grupo de trabalho ........................................................................................................... 7 

Intervalo de data .............................................................................................................................. 8 

Pesquisa de máquina ....................................................................................................................... 8 

Menu de análises ............................................................................................................................. 8 

Guia Atividade ........................................................................................................................................................ 8 

Como criar relatórios de atividade sob demanda ............................................................................................... 8 

Guia Combustível .................................................................................................................................................... 8 

Como criar relatórios de combustível sob demanda .......................................................................................... 8 

Guia Mecânica ........................................................................................................................................................ 9 

Como criar relatórios mecânicos sob demanda ................................................................................................. 9 

Guia Diagnósticos ................................................................................................................................................... 9 

Como criar relatórios de diagnóstico sob demanda ........................................................................................... 9 

Guia Localização .................................................................................................................................................. 10 

Como criar relatórios de localização sob demanda .......................................................................................... 10 

Guia Máquina ....................................................................................................................................................... 10 

Como visualizar informações relacionadas à máquina ..................................................................................... 10 

Menu Configurações ...................................................................................................................... 11 

Como acessar as caixas de diálogo de Ajuda ................................................................................... 11 

Visualização de mapa .................................................................................................................... 11 

Legenda da visualização de mapa................................................................................................................. 11 

Mapas personalizados ........................................................................................................................................... 11 

Recurso de trilha ................................................................................................................................................... 12 



                

Manual do usuário Tigercat RemoteLog - V 9.1 

                                                

3 

 

Como ativar as trilhas ............................................................................................................................................ 12 

Recurso de passagem do mouse ............................................................................................................................ 12 

PAINÉIS DE CONTROLE ..................................................................................................................... 12 

Painel de controle de atividade ....................................................................................................... 12 

Informações da máquina .............................................................................................................................. 12 

Indicadores do sistema ................................................................................................................................ 13 

Métricas da produção ................................................................................................................................... 13 

Atalho para relatórios de atividade sob demanda ............................................................................................ 13 

Painel de controle Combustível ....................................................................................................... 13 

Atalho para relatórios de combustível sob demanda........................................................................................ 14 

Painel de controle mecânico ........................................................................................................... 14 

Atalho para relatórios mecânicos sob demanda .............................................................................................. 14 

Painel de controle de diagnóstico .................................................................................................... 15 

Legenda de diagnóstico ............................................................................................................................... 15 

Fontes do código de diagnóstico ................................................................................................................... 15 

Tipos de severidade do código de diagnóstico ................................................................................................ 15 

Atalho para relatórios de diagnóstico sob demanda ........................................................................................ 15 

Painel de controle de mensagens de texto........................................................................................ 16 

Permissões dentro do RemoteLog - Cliente.................................................................................................... 16 

Permissões dentro do RemoteLog - Concessionário ....................................................................................... 16 

Requisitos mínimos da máquina para o recurso de mensagens de texto ........................................................... 17 

Legenda de mensagens de texto .................................................................................................................. 17 

Como criar uma nova mensagem de texto no RemoteLog ............................................................................... 17 

Como participar de uma conversa existente ................................................................................................... 17 

Como configurar o encaminhamento de mensagem para um e-mail ................................................................. 17 

PAINEL DE CONFIGURAÇÕES ............................................................................................................ 17 

Minha conta .................................................................................................................................. 17 

Como alterar as configurações da “Minha conta” ............................................................................................ 17 

Equipamento ................................................................................................................................ 17 

Gerenciamento ..................................................................................................................................................... 17 

Como alterar o Nome da máquina ................................................................................................................. 18 

Atalho para visualizar boletins de serviço ....................................................................................................... 18 



                

Manual do usuário Tigercat RemoteLog - V 9.1 

                                                

4 

 

Boletins de serviço (PSBs) ..................................................................................................................................... 18 

Como visualizar Boletins de serviço (PSBs) da máquina ................................................................................. 18 

Mensagens de texto .............................................................................................................................................. 18 

Como determinar o status do plano de dados ................................................................................................. 18 

Como encaminhar mensagem(ns) a um e-mail ............................................................................................... 18 

Como revisar planos de dados da máquina .................................................................................................... 18 

Mapas .......................................................................................................................................... 19 

Como carregar mapas personalizados ........................................................................................................... 19 

Editar mapas personalizados ........................................................................................................................ 19 

Como remover mapas personalizados ........................................................................................................... 19 

Uso de dados da rede .................................................................................................................... 19 

Como visualizar o uso de dados da máquina .................................................................................................. 19 

Configurações do usuário .............................................................................................................. 20 

Diagnóstico personalizado ..................................................................................................................................... 20 

Como criar mensagens de diagnóstico personalizadas .................................................................................... 20 

Tela ..................................................................................................................................................................... 21 

Como personalizar configurações de exibição ................................................................................................ 21 

Filtros da máquina ................................................................................................................................................. 22 

Como selecionar os filtros da máquina ........................................................................................................... 22 

Como editar/remover filtros da máquina ......................................................................................................... 22 

Notificações .......................................................................................................................................................... 22 

Como adicionar/remover notificações de diagnóstico ...................................................................................... 23 

Lista de ignorados ................................................................................................................................................. 23 

Como aplicar a lista de ignorados .................................................................................................................. 23 

Relatórios ............................................................................................................................................................. 23 

Como criar/remover relatórios agendados ...................................................................................................... 24 

Horas de exibição da linha do tempo ....................................................................................................................... 24 

Como configurar as horas de exibição da linha do tempo ................................................................................ 24 

Grupos de trabalho ........................................................................................................................ 25 

Como criar e manter grupos de trabalho ........................................................................................................ 25 

Como atribuir um grupo favorito .................................................................................................................... 25 

Usuários ....................................................................................................................................... 25 



                

Manual do usuário Tigercat RemoteLog - V 9.1 

                                                

5 

 

Gerenciamento de conta ........................................................................................................................................ 25 

Como pesquisar um usuário ......................................................................................................................... 26 

Como alterar a senha do usuário................................................................................................................... 26 

Como adicionar uma nova conta de usuário do cliente .................................................................................... 26 

Como remover uma nova conta de usuário do cliente ..................................................................................... 26 

Como adicionar/remover acesso para funcionários do concessionário .............................................................. 26 

Como atribuir máquinas específicas a um indivíduo ........................................................................................ 26 

Atalho para as notificações de diagnóstico ..................................................................................................... 27 

Operador .............................................................................................................................................................. 27 

Adicionar/editar operador ............................................................................................................................. 27 

Concessionários ................................................................................................................................................... 27 

Como editar as informações do concessionário .............................................................................................. 27 

Como atribuir máquinas a uma filial de serviço ............................................................................................... 27 

Máquinas de propriedade do concessionário .................................................................................................. 28 

Máquinas de propriedade do cliente .............................................................................................................. 28 

Máquinas de locação ................................................................................................................................... 28 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMAÇÕES GERAIS 
 

Visite a página web da Tigercat para ver um vídeo de 
treinamento de 6 minutos do RemoteLog.  
 
Estão disponíveis vários diálogos de ajuda para auxiliar o 
usuário com as funções do sistema.  
 
 
 
Como acessar a página do usuário do RemoteLog Desktop 
 

Acesse a página de login do Tigercat RemoteLog 
(www.tigercat.com). 
 
Clique no ícone de login do RemoteLog na parte superior da 
tela e, em seguida, na janela pop-up, digite o Nome de usuário 
e Senha. Clique no botão de Login. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolução de problemas de acesso à conta 
 
Na janela pop-up, clique no botão “Não consigo acessar a 
conta”, depois clique no botão “Não consigo fazer login” e o 
botão “Próximo”. Na janela pop-up Suporte, digite o nome 
completo do usuário, concessionário e localização, junto com 
o endereço de e-mail. Clique no botão Enviar. 
 

 

Como acessar a página do usuário do RemoteLog Mobile 

 
Acesse a página de login do Tigercat RemoteLog 

(www.tigercat.com) ou faça download do aplicativo móvel da 

Tigercat em seu smartphone.  
 

Nem todas as informações que estão disponíveis no 

RemoteLog estão disponíveis no Mobile. 

 
 

 

 

                            

 

 

 

 

 
 

 
 

Botões específicos no dispositivo móvel 

 

 

 

Opções de nível de permissão de conta (Função) 
 
Administrador do cliente1 - Gerenciamento de nível superior do 
proprietário da máquina 

 

Usuário do cliente2 - Uso diário do funcionário do proprietário 
da máquina 
 

Administrador do concessionário1 - Gerenciamento de nível 
superior do concessionário 
 

Administrador da filial1 - Gerenciamento de nível superior da 
filial 

 

Usuário do concessionário2 - Uso diário do concessionário 
 

1 Sugerido para acesso de usuário simples 
2 Aceitável para múltiplos usuários por conta 

 
 

Menu de hambúrguer  
 

Tocar nele exibirá o menu principal de qualquer lugar no 
RemoteLog. 
 

 
 

Ícone de lupa 
 

Tocar no ícone permite que o usuário aumente/reduza o zoom na 

visualização da linha do tempo para uma visualização mais fácil.  

 

 
 

Legenda do produto 
 

Tocar no ícone exibe a legenda de Atividades da Linha do 
Tempo. 
 

 
 

Visualização em mapa 
 

Tocar no ícone leva o usuário para a Visualização em mapa. 
 

Observação: 
 

A senha diferencia maiúsculas de minúsculas. 

 

http://www.tigercat.com/
http://www.tigercat.com/
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Acesso de permissão (função) 

 

 

 

 

BARRA DO CABEÇALHO (FAIXA)  
 

 
 

  
Logotipo Tigercat/RemoteLog 
 
Clicar nessa seção da barra do Cabeçalho (faixa) faz o 
usuário voltar à tela do painel de controle principal de 
qualquer lugar dentro do sistema RemoteLog. 
 

  
Menu da máquina/grupo de trabalho 
 
Permite que o usuário selecione um agrupamento de 
máquinas a exibir no painel de controle. 
 

 
 
 

Recurso de grupo de trabalho 
 

O painel suspenso da máquina/grupo de trabalho oferece ao 
usuário uma listagem completa de máquinas disponíveis sob a 
conta do usuário. Os usuários podem selecionar uma máquina 
específica ou grupo de máquinas para exibir em seu painel de 
controle, ou se foi previamente configurado, pode optar por 
exibir um grupo de trabalho específico. 
 

O usuário pode selecionar um grupo como favorito ou um 
grupo padrão para ser carregado ao abrir o painel de controle.  
 

O grupo de trabalho favorito é marcado com um símbolo de 
estrela na frente do nome. Assim que definido, para exibir o 
favorito no painel de controle, selecione-o no painel suspenso 
de máquina/grupo de trabalho na barra de Cabeçalho. 
 
 
 

 

Permissões de visualização do portal do 
RemoteLog 

 

 

Cliente 
 

Concession
ário 

 

Linha do tempo de atividades, tempos de 
funcionamento do motor 
 

 

sim 
 

n/a 
 

 

Estatísticas e esforço de atividades 
 

sim 
 

n/a 
 

 

Atividade atual, última partida 
 

sim 
 

sim 
 

 

Métricas da produção 
 

 

sim 
 

n/a 

 

Taxa média de combustível 
 

 

sim 
 

sim 

 

Consumo de combustível, nível de combustível 
 

 

sim 
 

n/a 

 

Última localização conhecida da máquina 
 

 

sim 
 

sim 

 

Trilhas de localização da máquina 
 

 

sim 
 

n/a 

 

Códigos de falha de diagnóstico e informações 
detalhadas 
 

 

sim 
 

sim 

 

Dados mecânicos 
 

 

sim 
 

sim 

 

Boletins de serviço 
 

 

n/a 
 

sim 

 

Visualizar estatísticas de uso dos dados da rede 
por satélite 
 

 

sim 
 

sim 

 

Relatório de resumo da máquina 
 

 

Proprietário 
 Versão 

 

Versão do 
concessionário 

 

  
Intervalo de data 
 
Permite que o usuário defina a linha do tempo para os 
dados exibidos. 
 

  
Caixa de pesquisa 
 
Permite que o usuário pesquise por uma máquina específica 
por nome da máquina ou número de identificação de 
produto. 
 

  
Inicial 
 
Faz o usuário voltar à tela do painel de controle principal de 
qualquer lugar dentro do sistema. 
 

  
Menu de análises 
 
Exibe a tela de Análises, onde o usuário pode visualizar 
diversos gráficos e tabelas com relação às atividades 
passadas e desempenho das máquinas. 
 

  
Menu Configurações  
 
Exibe opções adicionais do sistema no painel 
Configurações. 
 

  
Ajuda 
 
Exibe janelas pop-up de ajuda para as funções do sistema. 
 

 
 

 
Logout  
 
Permite que o usuário saia do sistema RemoteLog. 
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Intervalo de data 
 
Para ajustar o intervalo de data para as informações exibidas 
no painel de controle, na barra de Cabeçalho, clique no painel 
Intervalo de data e, em seguida, no menu pop-up, selecione 
as seguintes opções: Hoje, Ontem, Esta semana, Semana 
passada ou Intervalo personalizado.  
 

Quando a opção Intervalo personalizado for selecionada, o 
usuário pode clicar na data de início e fim com um intervalo de 
sete dias e, em seguida, clicar no botão Aplicar. 
 

 

 

Pesquisa de máquina 
 

A caixa de pesquisa permite que o usuário pesquise por 
apelido da máquina ou número de identificação de produto.   
 

 

 
 

 

 

 

 

Menu de análises 
 
Clique no ícone de Análises localizado na barra do Cabeçalho 

para acessar as guias Atividade, Combustível, Mecânica, 

Diagnósticos, Localização e Máquina.  
 

Nessas guias, o usuário pode visualizar diversos gráficos e 
tabelas com relação às atividades passadas e desempenho 
das máquinas, e também pode criar relatórios sob demanda.  
 
 
 

Guia Atividade 
 

 
 
 
 
 

Como criar relatórios de atividade sob demanda  
 

• Clique no ícone do menu de Análises localizado na 
barra do Cabeçalho e, em seguida, clique na guia 
Atividade.  

 

• No painel suspenso de máquina/grupo de trabalho, 
selecione o grupo adequado, depois clique no painel 
de Intervalo de data e, no menu pop-up, selecione a 
linha do tempo desejada.  

 

• Clique no painel suspenso Tipo da máquina, clique 
no tipo de máquina desejado e, em seguida, no 
painel suspenso Máquina, clique na(s) máquina(s) 
aplicável(is).  

 

• No painel à esquerda da tela, selecione o nome 
desejado para o relatório. 

 

• Clique no botão Agendar relatório para gerar esse 
relatório regularmente. 

 

• Clique no botão Download para exportar o relatório 
em CSV, Excel ou PDF. 

 

 

 

Guia Combustível 
  

 
 

 

 

Como criar relatórios de combustível sob demanda 
Disponível SOMENTE em contas de cliente 

 

• Clique no ícone do menu de Análises localizado na 
barra do Cabeçalho e, em seguida, clique na guia 
Combustível.  

 
 
 
 
 

Observação: 

 

Esse mecanismo de pesquisa não permite o uso de caracteres curinga, 

como * ou ?. 
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• No painel suspenso de máquina/grupo de trabalho, 
selecione o grupo adequado, depois clique no painel 
de Intervalo de data e, no menu pop-up, selecione a 
linha do tempo desejada.  
 

• Clique no painel suspenso Tipo da máquina, clique 

no tipo de máquina desejado e, em seguida, no 

painel suspenso Máquina, clique na(s) máquina(s) 

aplicável(is).  
 

• No painel à esquerda da tela, selecione o Nome 
desejado para o relatório.  

 

• Clique no botão Agendar relatório para gerar esse 

relatório regularmente. 
  

• Clique no botão Download para exportar o relatório 

em CSV, Excel ou PDF. 
 

 

 

Guia Mecânica 
 

 
 

 

 

Como criar relatórios mecânicos sob demanda 
 

• Clique no ícone do menu de Análises localizado na 
barra do Cabeçalho e, em seguida, clique na guia 
Mecânica.  
 

• No painel suspenso de máquina/grupo de trabalho, 
selecione o grupo adequado, depois clique no painel 
de Intervalo de data e, no menu pop-up, selecione a 
linha do tempo desejada.  
 

• Clique no painel suspenso Tipo da máquina, clique 
no tipo de máquina desejado e, em seguida, no 
painel suspenso Máquina, clique na(s) máquina(s) 
aplicável(is). 

• No painel suspenso Gráfico, selecione o estilo de 
gráfico desejado.  
Opções: Gráfico de linha, Gráfico de área ou Gráfico de colunas. 
 

• Clique no painel suspenso Métrica, selecione a 
métrica desejada para o relatório.  

 

• Na janela pop-up Ver mais, selecione o relatório 
desejado no painel suspenso. Clique no botão 
Atualizar para adicionar relatórios desde Ver mais à 
lista exibida no painel à esquerda da janela. 

 

• Clique no botão Agendar relatório para gerar esse 
relatório regularmente.  

 

• Clique no botão Download para exportar o relatório 
em CSV, Excel ou PDF. 
 
 

 

 

 

 

 

Guia Diagnósticos 
 

 
 
Clique no ícone de Ajuda para visualizar informações 

adicionais com relação ao código SPN específico. 
 
                  

 

Como criar relatórios de diagnóstico sob demanda 
 

Clique no ícone do menu de Análises localizado na barra do 
Cabeçalho e, em seguida, clique na guia Diagnósticos.  
 

• No painel suspenso de máquina/grupo de trabalho, 
selecione o grupo adequado, depois clique no painel 
de Intervalo de data e, no menu pop-up, selecione a 
linha do tempo desejada.  
 

• Clique no painel suspenso Tipo da máquina, e, em 
seguida, clique no tipo de máquina desejado.  

 

• Para salvar as seleções, clique no botão Atualizar na 
parte inferior da janela pop-up. 

Observação: 
 

As informações mecânicas no RemoteLog são atualizadas no 

final de cada dia. 
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• Clique no painel suspenso Máquina e clique na(s) 
máquina(s) aplicável(is).  
Opções: Selecionar tudo, desmarcar tudo 

 

• Para salvar as seleções, clique no botão Atualizar na 
parte inferior da janela pop-up. 
 

• No painel à esquerda da tela, selecione o Tipo de 
código desejado.  
Opções: Todos, Crítico, Alerta e, quando disponível, Mau 
funcionamento e Proteção.  

 

• Clique no botão Agendar relatório para gerar esse 
relatório regularmente.  

 

• Clique no botão Download para exportar o relatório 
em CSV, Excel ou PDF. 

 

 

 

Guia Localização 
Disponível SOMENTE em contas de cliente 

 

 
 

Localizações atualizadas são transmitidas por satélite a cada 

10 minutos. 
 

 

 

Como criar relatórios de localização sob demanda  
 

• Clique no ícone do menu de Análises localizado na 

barra do Cabeçalho e, em seguida, clique na guia 

Localização.  
 

• No painel suspenso de máquina/grupo de trabalho, 

selecione o grupo adequado, depois clique no painel 

de Intervalo de data e, no menu pop-up, selecione a 

linha do tempo desejada.   
 
 

• Clique no painel suspenso Tipo da máquina, depois 
clique no tipo de máquina desejado e, em seguida, 
no painel suspenso Máquina, clique na máquina 
aplicável. 
 

• No painel à esquerda da tela, selecione o Resumo de 

rastreio. 
 

• O ícone KML    indica a opção para exportar 

arquivos em formato KML. 
 

• Clique no botão Agendar relatório para gerar esse 

relatório regularmente. 
  

• Clique no botão Download para exportar o relatório 

em CSV, Excel ou PDF. 
 

 

 

Guia Máquina 
Disponível SOMENTE em contas de cliente 

 

 
 

 

 

Como visualizar informações relacionadas à máquina  
 

• Clique no ícone do menu de Análises localizado na 
barra do Cabeçalho e, em seguida, clique na guia 
Máquina.  

 

• No painel suspenso da guia Máquina, selecione a 
máquina desejada. 

 

• A partir daí, o usuário também tem a opção de 
configurar Relatórios agendados, bem como exportar 
Relatórios em CSV, Excel ou PDF.  
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Menu Configurações 
 

• Clique no ícone do menu Configurações para acessar 

o respectivo painel.  
 

 

 

Como acessar as caixas de diálogo de Ajuda 
  

1. No Painel, clique no ícone de Ajuda na barra do 
Cabeçalho para exibir a disponibilidade.  

 

2. Clique no ícone de Ajuda laranja adequado para 
visualizar os detalhes. 

 

3. Para fechar, clique em X na janela pop-up. 
 

4. Depois, clique no ícone de Ajuda na barra de 
Cabeçalho.  

 

 

 
5. A partir de qualquer lugar no RemoteLog, as caixas 

de diálogo de Ajuda disponíveis irão aparecer em 

verde na parte superior da janela. Onde estiver 

disponível, clique no ícone de Ajuda. 
 

6. Para fechar, clique em X na janela pop-up. 
 

 
 

 

 

Visualização de mapa 
 

 
 

 

Legenda da visualização de mapa 

 

 

 

Mapas personalizados 
 

Em primeiro lugar, o usuário deve baixar os mapas 
personalizados e, em seguida, selecionar o mapa desejado no 
menu Mapa. O mapa personalizado se sobrepõe à 
visualização de Mapa. 

          
 

Menu do mapa (grade de pontos) 
 

Oferece um menu pop-up de ícones de mapeamento adicionais, 
o que permite que o usuário alterne a exibição do mapa.  
 

 
 

Ponto de mapa da máquina 
 

Exibe a localização geográfica de uma máquina no mapa. 

 

  

Mapa de estrada 
 

No menu Mapa, clique nesse ícone para definir o mapa do painel 

de controle para a visualização de Estrada. 

 

 
 

 

Mapa de satélite 
 

no menu Mapa, clique nesse ícone para definir o mapa do painel 

de controle para a visualização de Satélite. 

 

 
 

 

Mapa de terreno 
 

No menu Mapa, clique nesse ícone para definir o mapa do painel 

de controle para a visualização de Terreno. 

 

 
 

 

Trilha desligada 
 

no menu Mapa, clique nesse ícone para ocultar o recurso de 

trilha.  

 

 
 

Trilha ligada 
 

No menu Mapa, clique nesse ícone para exibir o recurso de 

trilha. 

 

        
 

Visualização de mapa maior 
 

No menu Mapa, clique nesse ícone para selecionar a 

configuração de exibição de mapa maior. 

 

 
 

Visualização de mapa média 
 

No menu Mapa, clique nesse ícone para selecionar a 

configuração de exibição de mapa média. 

 

 
 

Visualização de mapa menor 
 

No menu Mapa, clique nesse ícone para selecionar a 

configuração de exibição de mapa menor. 
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Recurso de trilha  
Disponível SOMENTE em contas de cliente  

 
Esse recurso permite ao usuário alternar entre o modo de 
Trilha e a visualização regular em todas as máquinas. 
Selecionar esse ícone apaga as trilhas exibidas anteriormente. 
O ícone de trilha permite que o usuário visualize um caminho 
que uma máquina fez por um intervalo de tempo selecionado.  
   
 
 

Como ativar as trilhas 
 

• Na barra do Cabeçalho, clique no painel de Intervalo 
de data e, no menu pop-up, selecione a linha de 
tempo desejada.  
 

• Clique no ícone do menu Mapa no canto direito 
superior da visualização de Mapa, depois no menu 
pop-up, clique no ícone Trilha ligada.  
 

• No menu pop-up, selecione as máquinas para as 
quais você deseja exibir trilhas. O usuário pode exibir 
trilhas para uma máquina de cada vez. 

 

 

 

Recurso de passagem do mouse 
 

Passar o mouse sobre um ponto de mapa exibe a última data 
que a máquina informou, o nome da empresa e o número de 
identificação de produto da máquina. 
 

Clicar no ponto do mapa exibe informações adicionais 
relacionadas à máquina em um painel lateral. 
 

VISUALIZAÇÃO DA CONTA DO CLIENTE 
   

 

 
 
 
 
 
 
 

VISUALIZAÇÃO DA CONTA DO CONCESSIONÁRIO 
 

 
 
 
 

PAINÉIS DE CONTROLE 
 

O Painel de controle do RemoteLog oferece acesso rápido aos 

dados que importam para monitorar máquinas.  
 

 

 

Painel de controle de atividade 
 

Exibe uma linha do tempo com pontos coloridos baseada no 
intervalo de tempo selecionado. Cada cor representa um 
diferente estado de atividade da máquina.  
 

Passe o mouse sobre uma região específica da linha do 
tempo para exibir detalhes adicionais sobre o evento 
selecionado.   
 

VISUALIZAÇÃO DO PAINEL DE CONTROLE DE ATIVIDADE DO CLIENTE 
 

 
 

VISUALIZAÇÃO DO PAINEL DE CONTROLE DE ATIVIDADE DO 

CONCESSIONÁRIO 
 

 
 

 

 

Informações da máquina 
 

Clicar em qualquer lugar na imagem  da Máquina 
exibe um painel expansível. 
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VISUALIZAÇÃO DA CONTA DO CLIENTE 
 

 

 
VISUALIZAÇÃO DA CONTA DO CONCESSIONÁRIO 

 

 
 
 
 

Indicadores do sistema 

 

  
Ambos os ícones exibidos em verde indicam máquinas equipadas 
com o RemoteLog e o LogOn. 
 

  
Ambos os ícones exibidos em cinza indicam a máquina que não 
está equipada com o RemoteLog nem o LogOn. 
 

  
O ícone superior exido em verde, e o ícone inferior exibido em 
cinza, indicam que a máquina está equipada apenas com o 
RemoteLog.   
Sistema baseado no CloudGate  
 

  
O ícone superior exibido em cinza e o ícone inferior exibido em 
verde, indicam que a máquina está equipada apenas com o 
LogOn.    
Nenhum modem de satélite instalado.   
 

 

 

 

Métricas da produção  
 

No painel de controle, clicar no ícone de Informações 
localizado     ao lado da máquina desejada, exibe uma janela 
pop-up oferecendo uma visualização rápida dos dados atuais 
de Resumo da Produção.  
 
 

 Relatórios desatualizados  
Disponível SOMENTE em contas de cliente  

 
o O ícone indica que a máquina não 

informou dentro da última semana. 
 

 Localizador de mapa 
Disponível SOMENTE em contas do concessionário  

 
o Selecione esse ícone para ver a última 

localização conhecida da máquina no 
Google Maps.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atalho para relatórios de atividade sob demanda  
Disponível SOMENTE em contas de cliente  

 

• No Painel de controle, clique na guia Atividade, 
depois clique no ícone Análise da atividade localizado 
à direita da linha de atividade. Isso levará o usuário 
diretamente aos dados da máquina selecionada. 

 

• Clique no painel do Intervalo de data e, no menu pop-
up, selecione a linha do tempo desejada.  

 

• Os painéis de Tipo de máquina e Máquina serão 
preenchidos automaticamente com a máquina 
selecionada.  

 

• No painel à esquerda da tela, selecione o nome 
desejado para o relatório. As opções disponíveis 
estão listadas no painel do lado esquerdo.  

 

• Clique no botão Agendar relatório para gerar esse 
relatório regularmente. 

 

• Clique no botão Download para exportar o relatório 
em CSV, Excel ou PDF. 

 
 
 

Painel de controle Combustível 
Disponível SOMENTE em contas de cliente 

 
Exibe indicadores de combustível horizontais junto com a 
leitura de com mais atualizada, Idade do relatório, Última 
atividade e Taxa de combustível efetiva (7 dias).  
 

CUIDADO:  

 

Os dados de métricas de produção não devem ser usados para determinar 
compensação financeira, pagamentos ou transações comerciais. Os dados 
de produção são voltados apenas a oferecer uma estimativa geral. 
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Idade do relatório - indica a quantia de tempo que se passou 
desde que a máquina transmitiu pela última vez informações 
através do satélite. 
 
Última atividade - indica a última data em que a máquina 
relatou qualquer atividade. 
 
Taxa de combustível efetiva (7 dias) - indica a taxa média 
de consumo de combustível nos últimos 7 dias de atividade da 
máquina, usando apenas períodos de atividade de produção e 
excluindo tempo ocioso da máquina. 
 
Combustível restante estimado - calculado usando a taxa de 
consumo médio geral de combustível nos últimos 7 dias, e o 
tempo de funcionamento do motor desde o último nível de 
combustível informado, para prever a quantia de tempo 
restante antes que todo o combustível se acabe. 
 
 
 

Atalho para relatórios de combustível sob demanda 
Disponível SOMENTE em contas de cliente  

  

• No Painel de controle, clique na guia Combustível, 
depois clique no ícone Análise de combustível 
localizado à direita da linha de dados de combustível. 
Isso levará o usuário diretamente aos dados da 
máquina selecionada. 

 

• Clique no painel do Intervalo de data e, no menu pop-
up, selecione a linha do tempo desejada.  

 

• Os painéis de Tipo de máquina e Máquina serão 
preenchidos automaticamente com a máquina 
selecionada.  

 

• No painel à esquerda da tela, selecione o Nome 
desejado para o relatório.  
Opções: Taxa de consumo de combustível, Consumo total 
de combustível, Histórico do nível de combustível e 
Previsão de reabastecimento. 

 

• Clique no botão Agendar relatório para gerar esse 

relatório regularmente. 
 

• Clique no botão Download para exportar o relatório 

em CSV, Excel ou PDF. 
 

 

Painel de controle mecânico 
 

Oferece um resumo da mecânica de uma máquina e outros 
itens de dados, como Temperatura do líquido de arrefecimento 
do motor, Horas do motor e Temperatura do óleo hidráulico. 
As informações mecânicas no RemoteLog são atualizadas no 
final de cada dia. 
 

 
 

 

 

Atalho para relatórios mecânicos sob demanda 
  

• No Painel de controle, clique na guia Mecânica, 
depois clique no ícone Análise da Mecânica 
localizado à direita da linha de dados mecânicos. Isso 
levará o usuário diretamente aos dados da máquina 
selecionada. 

 

• Clique no painel do Intervalo de data e, no menu pop-
up, selecione a linha do tempo desejada.  

• Os painéis de Tipo de máquina e Máquina serão 
preenchidos automaticamente com a máquina 
selecionada. 

 

• No painel suspenso Gráfico, selecione o estilo de 
gráfico desejado.  
Opções: Gráfico de linha, Gráfico de área e Gráfico de 
colunas.  

 

• Clique no painel suspenso Métrica, selecione a 
métrica desejada para o relatório.  
Opções: Máx., Mín., Média, Valor, Histograma, Tempo 
ligado e Tempo desligado.  

 

• No painel à esquerda da janela, selecione o relatório 
desejado.  

 

• O usuário pode selecionar Ver mais na lista e, em 
seguida, na janela pop-up, selecionar o relatório 
desejado no painel suspenso. O usuário pode 
selecionar vários relatórios.  
 

• Clique no botão Atualizar para adicionar relatórios 
desde Ver mais à lista exibida no painel à esquerda 
da janela. 

 

• Clique no botão Agendar relatório para gerar esse 
relatório regularmente.  

 

• Clique no botão Download para exportar o relatório 
em CSV, Excel ou PDF. 



                

Manual do usuário Tigercat RemoteLog - V 9.1 

                                                

15 

 

Painel de controle de diagnóstico 
 
Permite que o usuário visualize e gerencie alertas que 
ocorreram. As mensagens personalizadas são específicas da 
conta do usuário. Clicar na guia Diagnósticos exibe detalhes 
adicionais não exibidos no painel de controle principal.  
 

Clicar no link SPN oferece uma janela pop-up, exibindo 
informações adicionais sobre a mensagem de diagnóstico.  
 

 
 
Quando um guia de solução de problemas está disponível, um 
botão de Solução de problemas aparece na parte inferior da 
janela pop-up de código de falhas. Clique para visualizar 
informações de solução de problemas. 
 

Mova-se entre as janelas pop-up SPN usando as setas para a 
esquerda e direita. 
 

  
 

 

 

Legenda de diagnóstico 

 

  
Indica o número total de mensagens para todas as máquinas listadas 
por severidade. 
 

  
Indica que o usuário pode filtrar a lista por máquina, SPN ou 
severidade. 
 

  
Indica que o usuário pode classificar por colunas individuais. 
 

  
Indica a coluna classificada atual. 
 

  
Clicar no ícone de Triângulo, localizada na linha que contém o SPN# 
adequado, oferece um resumo do número de códigos de falha de 
várias severidades para essa máquina.                                                                  
 

 
 
 

Fontes do código de diagnóstico 

 
 

Motor 
 

 
Os códigos de diagnóstico são todos originados da ECU do 
motor. 
 

 
 

Máquina 
 

 
Os códigos de diagnóstico são todos originados do sistema 
de controle da máquina, que normalmente incluem os 
sistemas hidráulico e elétrico. 
 

 

Telemática 
 

 
Os códigos de diagnóstico são originados especificamente 
no sistema de telemetria.  
 

 

Personalizado 
 
Os códigos de diagnóstico são originados para fins de 
diagnóstico da máquina e não são normalmente usados. 
 

 
 
 

Tipos de severidade do código de diagnóstico 

 

 
 
 

Atalho para relatórios de diagnóstico sob demanda 
 
No Painel de controle, clique na guia Diagnósticos e, em 
seguida, clique no ícone Análise de Diagnóstico localizado à 
direita da linha de dados de diagnóstico. Isso levará o usuário 
diretamente aos dados da máquina selecionada. 
 

• Clique no painel do Intervalo de data e, no menu pop-
up, selecione a linha do tempo desejada.  

 

 
Crítico 

 
Indica um problema que é severo o suficiente para 
garantir a paragem da máquina. 
 

 
Alerta 

 
Indica um problema com a máquina, mas o operador não 
precisa parar imediatamente. 
 

 
mau funcionamento 
 

 
Quando disponível, indica que um subsistema está com 
mau funcionamento. 
 

 
 
Proteção 
 

 
Quando disponível, indica que há uma advertência de 
dano preventivo. Se deixado sem atenção por um longo 
tempo, pode causar sérios danos à máquina. 
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• Os painéis de Tipo de máquina e Máquina serão 
preenchidos automaticamente com a máquina 
específica.  

 

• No painel à esquerda da tela, selecione o Tipo de 
código desejado.  
 

• Clique no botão Agendar relatório para gerar esse 
relatório regularmente.  

 

• Clique no botão Download para exportar o relatório 
em CSV, Excel ou PDF. 
 
 
 

Painel de controle de mensagens de texto 
 

Quando a opção de Mensagem de texto é adquirida, o 
respectivo menu no RemoteLog permite que o usuário envie e 
receba mensagens de texto entre o LogOn e RemoteLog de 
uma máquina usando uma rede por satélite.  
 

Com este recurso, não há necessidade de cobertura de rede 
celular no local de trabalho da máquina.   
 

 
 
Dentro do LogOn, na máquina, quando conectado como: 
 

- um operador ou proprietário, as mensagens podem 
ser enviadas aos destinatários do proprietário da 
máquina e concessionário no RemoteLog. 

 

- um técnico, as mensagens podem ser enviadas aos 
destinatários do proprietário da máquina, 
concessionário, serviço Tigercat, Vendas de campo 
Tigercat e administrador do RemoteLog no 
RemoteLog. 

 

As conversas entre o operador/proprietário do LogOn e o 
proprietário da máquina com RemoteLog são privadas e não 
acessíveis aos concessionários, representantes de vendas ou  
Serviço Tigercat.   
 

Esse sistema suporte mensagens de texto contendo 
caracteres do idioma não inglês. Nenhum arquivo ou imagem 
podem ser anexados a essas mensagens.   
 

Os usuários do RemoteLog podem configurar suas contas 
para encaminhar todas as mensagens de texto recebidas. As 
mensagens só podem ser enviadas a uma máquina de dentro 
do portal RemoteLog. 
 

Se a máquina não estiver funcionando quando a mensagem é 

enviada desde o RemoteLog, a mensagem só chegará 

quando a máquina for ligada novamente. 
 
 
 

Permissões dentro do RemoteLog - Cliente  

 

 

 

 

Permissões dentro do RemoteLog – Concessionário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contas de proprietário Máquina LogOn 

 

Portal RemoteLog  

Operador 

 

Proprietário 

 

Técnico 

 

Proprietário da máquina 
 

Visualizar e 

enviar 

 

Visualizar e 

enviar 

 

Visualizar e 

Enviar 
 

Concessionário 
 

Somente 

visualizar 

 

Somente 

visualizar 

 

n/a 

 

Tigercat  

Representante de 

serviço  

 

n/a 
 

n/a 
 

n/a 

 

Tigercat  

Representante de 

vendas de campo  

 

n/a 
 

n/a 
 

n/a 

 

Administrador do 

RemoteLog  

 

n/a 
 

n/a 
 

n/a 

 

Contas de 
concessionário 

Máquina LogOn 

 

Portal RemoteLog 
 

Operador 
 

Proprietário 
 

Técnico 

 

Proprietário da máquina 
 

n/a 
 

n/a 
 

Somente 
visualizar 

 

Concessionário 
 

Visualizar e 
enviar 

 

Visualizar e 
enviar 

 

Visualizar e  
Enviar 

 

Tigercat  
Representante de serviço 

 

n/a 
 

n/a 
 

Somente 
visualizar 

 

Tigercat  
Representante de 
vendas de campo  

 

n/a 
 

n/a 
 

Somente 
visualizar 

 

Administrador do 
RemoteLog 

 

n/a 
 

n/a 
 

Somente 
visualizar 
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Requisitos mínimos da máquina para o recurso de 
mensagens de texto 
 

1. Máquina equipada com sistema de telemetria LogOn 
e modem por satélite RemoteLog. 

 

2. Firmware LogOn atualizado para a versão 2.8 ou 
mais recente.  

 

3. Plano de dados para mensagem de texto.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda de mensagens de texto 

  

 
 

O ícone Mais Texto inicia uma nova conversa por mensagem 
de texto. 
 

 
 

O ícone Ver Texto indica que o usuário pode somente ver 
uma conversa existente. 
 

 
 

O ícone Editar Texto indica que o usuário pode participar de 
uma conversa existente. 
 

 
 

Indica o número de mensagens de texto não lidas. 
 

 

 

 

Como criar uma nova mensagem de texto no RemoteLog 
 

• Na barra de Cabeçalho, clique na guia Mensagens de 
texto e, em seguida, clique no ícone Mais Texto. Uma 
nova janela pop-up Iniciar nova conversa aparece.  
 

• No painel suspenso Máquina, selecione a máquina 
adequada, depois, no painel suspenso Usuário da 
máquina, selecione o destinatário pretendido. 

 

• Clique no ícone Mais Texto no canto direito inferior 
da janela pop-up.  

 

• Digite a mensagem de texto na janela pop-up de 
conversa e, em seguida, clique no botão Enviar  
no canto direito inferior da janela. 

 
 
 
 
 
 

Como participar de uma conversa existente 
 

No painel de controle de Mensagens de texto, o ícone Ver 
Texto ao lado de uma conversa existente indica que o usuário 
só pode visualizar essa conversa. O ícone Editar Texto indica 
que o usuário pode participar da conversa. 
 

 

 

Como configurar o encaminhamento de mensagem para 
um e-mail 
 

• Na barra de Cabeçalho, clique no menu 
Configurações, depois, no painel à esquerda da tela, 
clique no botão Equipamento e, em seguida, no 
botão Mensagens de texto. 
 

• Selecione o painel suspenso Encaminhar 
mensagens. 
As opções são: Nenhuma, Apenas participante ou Todas. 
 
 
 

PAINEL DE CONFIGURAÇÕES 
 

Minha conta 
 
 

Como alterar as configurações da “Minha conta” 
 

• Na barra de Cabeçalho, clique no menu 
Configurações e, em seguida, no painel à esquerda 
da tela, selecione o botão Minha Conta.  

 

• Para editar o Idioma, Fuso horário, Unidade de 
medida e/ou Nome/Sobrenome, clique no painel 
suspenso, faça alterações e, em seguida, clique no 
botão Salvar. 

 

Os concessionários podem clicar no botão Solicitar para que 
as credenciais atuais do LogOn sejam enviadas a eles 
diretamente por e-mail.  

 

 

 

Equipamento  
 

Gerenciamento  
Disponível SOMENTE em contas de Cliente, Concessionário e 
Administrador de filial 

 
Os administradores podem alterar o nome da máquina exibido 
em todo o RemoteLog para representar a máquina em vez de 
apenas o número de identificação de produto da máquina.  
 
 
 

Observação: 

A telemetria do CloudGate não suporta mensagens de texto. Máquinas com 

CloudGate precisam passar por upgrade o LogOn usando um kit de 

remodelagem. Para maiores informações sobre kits de remodelagem de 

telemetria, entre em contato com seu concessionário Tigercat local. 
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Como alterar o Nome da máquina 
Disponível SOMENTE em contas de Cliente, Concessionário e 
Administrador de filial 

 
Pesquise a máquina desejada por nome ou número de 
identificação de produto, clique no ícone de Lápis, faça 
alterações e, em seguida, clique no botão Salvar. 
 

Quando o Administrador do cliente altera um nome de 
máquina, a nova etiqueta aparecerá em todas as contas do 
Cliente. 
 

Quando o Administrador de filial do concessionário alterar um 
nome de máquina, o apelido do concessionário aparecerá em 
todas as contas do Concessionário e não impacta a 
visualização do cliente. 
 

 
 

 

 

Atalho para visualizar boletins de serviço 
Disponível SOMENTE em contas do concessionário 

 
Clicar no ícone do Boletim de serviço     é um atalho que 
leva o usuário diretamente para a janela de Boletim de 
serviço. 
 

Boletins de serviço (PSBs)  
Disponível SOMENTE em contas do concessionário 

 

Os concessionários podem visualizar PSBs pendentes para 
cada máquina. A ferramenta Pesquisar permite que os 
usuários pesquisem por número de identificação de produto 
da máquina, nome da máquina e descrição do PSB. O número 
de PSBs pendentes é indicado na parte inferior do cartão. 
 
 
 

Como visualizar Boletins de serviço (PSBs) da máquina 
 

Digite o nome ou número de identificação de produto da 
máquina e, em seguida, clique no botão Pesquisar. Clique no 
número do PSB (indicado em azul) para visualizar as 
informações do PSB.  
 

Use as setas para a esquerda ou direita para passar por todos 
os PSBs por máquina. 
 

  
 

 

 

Mensagens de texto 
 
 

Como determinar o status do plano de dados 
 
Os pacotes de planos de mensagem de texto pré-pagos estão  
disponíveis através dos concessionários Tigercat e são 
vendidos em pacotes de 25, 50, 100 ou 250 mensagens. Após 
a compra, o painel Mensagens de texto aparece sob a conta 
RemoteLog do usuário, exibindo as informações de Nome do 
plano, Limite de mensagens e Mensagens restantes.  
 

As máquinas que esgotaram seus planos de dados são 
destacadas em rosa. 
 

 
 
 
 

Como encaminhar mensagem(ns) a um e-mail 
 

• Na barra de Cabeçalho, clique no menu 
Configurações, depois, no painel à esquerda da tela, 
clique no botão Equipamento e, em seguida, no 
botão Mensagens de texto.  
 

• Selecione o painel suspenso Encaminhar 
mensagens. 
As opções são: Nenhuma, Apenas participante ou Todas. 
 
 
 

Como revisar planos de dados da máquina 
 

• Na barra de Cabeçalho, clique no menu 
Configurações, depois, no painel à esquerda da tela, 
clique no botão Equipamento e, em seguida, no 
botão Mensagens de texto. Esse painel exibe o 
Nome do plano, Limite de mensagens e Mensagens 
restantes para cada máquina.  
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Mapas 
 

A página de configurações de Mapas permite que os usuários 
carreguem e gerenciem mapas personalizados que eles 
podem exibir por grupo de trabalho. Primeiro, os usuários 
devem criar um grupo de trabalho antes de poder carregar 
mapas.   
 

Todos os mapas carregados serão exibidos abaixo do mapa.  
 

 
 

 

 

Como carregar mapas personalizados 
 

• Pressione o botão de mais para adicionar um novo 
mapa. Digite um nome de referência para o mapa e 
selecione o arquivo de mapa no painel suspenso 
Carregar.  
Opções de formato: KML ou KMZ.   
 

• Em seguida, atribua um ou mais grupos de trabalho 
ao mapa. Os grupos de trabalho disponíveis são 
exibidos na coluna esquerda; os grupos de trabalho 
atribuídos são exibidos na coluna direita.  

 

• Para atribuir grupos de trabalho específicos ao mapa, 
clique nos grupos de trabalho desejados na coluna 
esquerda. Isso move as seleções para a coluna 
direita.  

 

• Para remover a visibilidade do mapa para grupos de 
trabalho específicos, clique nos grupos de trabalho 
na coluna direita.   

 

• Para atribuir todos os grupos de trabalho disponíveis 
ao mapa, clique nas setas duplas à direita na coluna 
esquerda.  

 

• Para localizar rapidamente um grupo de trabalho 
listado na coluna direita ou esquerda, digite o nome 
desse grupo na caixa Filtro acima da respectiva 
coluna. 

• Para remover todos os grupos de trabalho atribuídos, 

clique nas setas duplas à esquerda acima da coluna 

direita.  
 

• Para salvar as seleções, clique no botão Salvar. 
Clique no ícone para ver  para exibir o mapa 
carregado. 

 
 
 

Editar mapas personalizados 
 

• Clique no ícone de Lápis para atribuir ou remover 
grupos de trabalho para/desde o mapa atualizado.  
 

• Para salvar as alterações, clique no ícone Salvar.  
 

• Para fazer download do mapa, clique no ícone 
Download. 

 
 
 

Como remover mapas personalizados 
Disponível APENAS na conta do usuário que fez o carregamento 

 

• A opção de remover um Mapa personalizado só está 
disponível para o usuário que carregou originalmente 
o mapa. O ícone de Lixeira só fica visível na conta de 
quem carregou.  

 

• Clique no ícone de Lixeira para excluir o mapa.   
 
 
 

Uso de dados da rede 
 

Esse componente do painel Configurações permite que o 
usuário visualize quantos dados cada máquina usa por mês.  
 

O usuário pode acessar máquinas Múltiplas ou Únicas, 
dependendo de sua seleção. Os dados estão disponíveis em 
formato de gráfico ou tabular. 
 
 
 

Como visualizar o uso de dados da máquina 
 

• No painel suspenso no canto direito superior, o 
usuário pode pesquisar por nome ou número de 
identificação de produto da máquina; clique no botão 
Download para exportar o relatório em CSV, Excel ou 
PDF. Na janela Pesquisar, no meio da tela, o usuário 
pode ver o histórico de uso de dados da rede para a 
máquina selecionada. 
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• O usuário pode classificar a lista de dados por 
qualquer uma das colunas, clicando no ícone 
Classificar localizado ao lado da métrica de 
classificação desejada. 
 

VISUALIZAÇÃO DE MÚLTIPLAS MÁQUINAS 

 

 
 

VISUALIZAÇÃO DE MÁQUINA ÚNICA 

 

 
 

 

 

Configurações do usuário 
 

Diagnóstico personalizado 
 

Esta seção contém as opções de configuração para as contas 
RemoteLog de usuários. Ela permite que os usuários criem 
seu próprio conjunto de notificações de alertas personalizados 
em resposta à informação de um valor inesperado pela 
máquina. Os e-mails de diagnóstico personalizados são 
enviados uma vez por dia quando o relatório de final de 
expediente foi enviado pela máquina. 
 

Como criar mensagens de diagnóstico personalizadas 
 

• Para adicionar uma nova mensagem de diagnóstico 
personalizada, clique no botão Mais no canto 
esquerdo superior da tela.  

 

• Para gerenciamento mais fácil de várias mensagens 
de diagnóstico personalizadas, o usuário pode clicar 
no ícone de Lápis para alterar o nome exibido para 
uma mensagem e, em seguida, clicar no botão 
Salvar. 

 

• No painel suspenso Categoria, selecione a categoria 
desejada; no painel suspenso Item de dados, 
selecione o item alvo desejado; e no painel suspenso 
Tipo de Máquina, selecione o tipo de máquina 
desejado.  
 

• Se desejado, digite o intervalo Mínimo e Máximo de 
valores aplicados para o alerta.  
(ou seja, se a velocidade do ventilador estiver entre 2000 – 3000 RPM, 
gere o alerta.)  
 

• No painel suspenso Tipo de Métrica, selecione o tipo 
de métrica desejado para determinar como os dados 
são reunidos.  

 

• No painel suspenso Severidade, selecione a 
severidade desejada. Vermelho indica severidade 
crítica e âmbar indica uma advertência.  

 

• Para auxiliar a gerenciar listas maiores de 
mensagens, o usuário pode adicionar uma descrição 
para uma mensagem de diagnóstico personalizada.  

 

• Clique no botão de Lixeira para remover uma 
mensagem de diagnóstico personalizada. 
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Tela 
 

Nas Configurações do usuário, depois Exibição, o usuário 
pode selecionar quatro categorias de Configuração para 
definir as preferências das páginas do RemoteLog.  
 

Opções de exibição: Exibição mecânica analítica, Exibição mecânica 
do painel de controle, Configurações do cursor do mouse da 
máquina e Visualização de mapa. Cada Configuração possui uma 
grande seleção de opções de itens. 
 
 

Mecânica analítica - Oferece uma ampla gama de análises 
com relação aos parâmetros mecânicos. 
 
Mecânica do painel de controle - Oferece até oito diferentes 
itens visualizáveis do Painel de controle mecânico.                  

 
Cursor do mouse da máquina - Oferece opções de exibição 
ao passar o cursor do mouse sobre um ponto de máquina no 
mapa. 
 
Visualização de mapa - Oferece opções de exibição para o 
tipo de mapa padrão usado no painel de controle.  
Opções: estrada, satélite, terreno. 
 
 
 

Como personalizar configurações de exibição 
 

• No painel suspenso Configurações do usuário, 
selecione o botão Exibição, depois o tipo de exibição 
no painel suspenso Configuração.  

 

• Para atribuir a exibição Mecânica analítica ou Cursor 
do mouse da máquina, clique no item de dados 
desejado na lista de Itens disponíveis na coluna 
esquerda. Isso move a seleção para a coluna direita. 

 

 
 

 

• Para remover um item de dados das seleções do 
usuário, clique no item na coluna direita. 
 

• Para atribuir todos os itens disponíveis, clique nas 
setas duplas à direita acima da coluna esquerda. 

 

• Para remover todos os itens de dados atribuídos, 
clique nas setas duplas à esquerda acima da coluna 
direita. 

 

• Para localizar rapidamente um item listado na coluna 
direita ou esquerda, digite o nome do item na caixa 
Filtro acima da respectiva coluna. O usuário pode 
selecionar vários itens ao mesmo tempo. 

 

• Para atribuir um estilo de mapa alternativo, selecione 
Visualização de mapa no painel suspenso 
Configuração, depois selecione Básica, de Satélite ou 
Topográfica no painel suspenso Item. 

 

 
 

• Clique no botão Salvar. 
 

• Para atribuir as configurações de Exibição mecânica 
do painel de controle, clique no painel suspenso Item; 
faça a seleção, depois selecione uma opção no 
painel suspenso Métrica (se aplicável).  

 

• Clique no botão Mais. A seleção agora aparece na 
tela.  

 

• Para remover uma seleção, clique no botão Menos 
ao lado dela. 
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Filtros da máquina  
Disponível SOMENTE em contas de usuário não administrativo 

 
A partir de filtros de máquina, o usuário pode filtrar as 
máquinas específicas que deseja ver em sua conta 
RemoteLog.  
 
 
 
 
 
 

• As máquinas podem ser filtradas por Tipo, Modelo 
e/ou Proprietário.   
 

• Os usuários devem manter e atualizar os Filtros da 
máquina para visualizar novas máquinas. 

 
 
 

Como selecionar os filtros da máquina  
 

• No painel suspenso Tipo da máquina, selecione o 
tipo de máquina desejado e, em seguida, no painel 
suspenso Modelo da máquina, selecione o modelo 
desejado.  
  

• Os concessionários também têm a opção de 
selecionar em um painel suspenso Proprietário. 

 

• Clique no botão Salvar. Assim que for salvo, o filtro é 
exibido na metade inferior da tela.   

                        

 
 

 

 

Como editar/remover filtros da máquina 
 

• Alterar esses filtros removerá quaisquer máquinas 
que não correspondam de seus grupos de trabalho. 
Você precisará adicionar de novo essas máquinas se 
desejar visualizá-las novamente. 

 

• Para editar as informações de filtro da máquina, 
clique no ícone de Lápis ao lado do filtro. Faça as 
seleções e clique no botão Salvar.   

 

• Para remover um filtro de máquina, clique no botão 
de Lixeira ao lado dele. 
 
 
 

Notificações 
 

O usuário pode configurar o RemoteLog para enviar 
notificações de diagnóstico por e-mail ou texto, a um endereço 
de e-mail especificado ou número de telefone.  
 

Notificações de código críticas (vermelhas) sãoo enviadas 
quando os códigos ocorrem.  
 

Todas as Notificações de código de alerta (âmbar) são 
enviadas no final do dia como parte do relatório de fim de 
expediente.  
 

As mensagens originadas do motor são todas mensagens que 
vêm da ECU do motor.  
 

As mensagens originadas da máquina são todas mensagens 
que vêm do sistema de controle da máquina, o que 
normalmente inclui os sistemas hidráulico e elétrico.  
 

As mensagens originadas da telemetria são específicas do 
sistema de telemetria. As mensagens originadas de 
personalização são para fins de diagnóstico da máquina e não 
são normalmente usadas. As notificações de diagnóstico não 
são enviadas enquanto uma máquina está em modo de 
Serviço. 
 

O número de itens na Lista de Ignorados será exibido na caixa 
preta no canto direito inferior do ícone.  

Para expandir/recolher os Filtros, clique na linha azul de 
Relatórios da(s) Máquina(s). 
 

 
 
 

 

Observação: 

 

Quando os filtros da máquina estiverem no lugar, o usuário só receberá relatórios 

de diagnóstico e notificações para as máquinas filtradas selecionadas. 
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Como adicionar/remover notificações de diagnóstico 
 

• Pressione o botão de mais para adicionar uma 
notificação. Digite o nome e endereço de e-mail ou 
número de telefone (para mensagem de texto) do 
destinatário pretendido.  
 

• Clique no botão Mais diretamente ao lado do 
endereço de e-mail para salvar as informações do 
destinatário. O usuário pode adicionar vários 
destinatários para receber Notificações de 
diagnóstico. 

 

• Para remover um destinatário, clique no botão de 
Lixeira ao lado do endereço de e-mail.  

 

• Para configurar filtros, clique no botão Mais ao lado 
dos Filtros. Faça as seleções de filtro desejadas. 

 

• Para remover um filtro, clique no botão de Lixeira no 
canto direito inferior.  

 

• Para renomear um filtro, clique no ícone de Lápis, 
digite a etiqueta desejada e, em seguida, clique no 
botão Salvar. 
(por exemplo, John–Smith, Projeto, Crítico) 

 

• Para remover a notificação de diagnóstico, clique no 
botão de Lixeira no canto direito superior. 

 
 
 

Lista de ignorados 
 

O usuário pode adicionar códigos de diagnóstico, como ‘SPN 
8020 Combustível baixo’ à Lista de ignorados. O usuário não 
receberá notificações para os códigos que estão na Lista de 
ignorados. 
 

 
 
 
 

Como aplicar a lista de ignorados 
 

• Na janela de Notificações de diagnóstico     , clique 
no ícone da Lista de ignorados ara exibir a lista atual 
e adicionar outros códigos a ela. 

 

• Na janela da Lista de Notificações de Diagnóstico 
Ignoradas, no painel suspenso Notificações, 
selecione Todas ou a notificação personalizada 
desejada. Isso filtra os códigos que aparecem no 
painel suspenso  
Código de diagnóstico. 
 

• No painel suspenso Código de diagnóstico, clique no 
código que você deseja adicionar à Lista de 
ignorados e, em seguida, clique no botão Mais ao 
lado dele. Opções de pesquisa: SPN#, descrição do 
SPN, tipo de código e tipo de severidade. 
 

• Para remover uma notificação da Lista de ignorados, 
clique no botão de Lixeira ao lado dela.    

 

 
 

Relatórios 
 

Os usuários podem configurar vários relatórios a serem 
enviados em um cronograma especificado. Os relatórios 
agendados são compilados com base no login de usuário e 
configurações de fuso horário local.  
 

Os relatórios são enviados por e-mail aproximadamente uma 
hora após a meia-noite no fuso horário local.  
O usuário pode configurar um relatório agendado para ser 
enviado a vários endereços de e-mail.  
 

Esta seção descreve como ativar o sistema de mensagens por 
e-mail e, mais importante, como direcionar essas mensagens 
a um endereço de e-mail. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUIDADO: 

 

Todos os códigos de diagnóstico são exibidos ao operador da cabine. Os 
operadores de máquina, como primeiros respondentes a todos os códigos da 
máquina, exigem treinamento para manter a segurança do pessoal, do local de 
trabalho e para minimizar os danos. 
 
A transmissão de códigos críticos na telemetria é um recurso de conveniência 
somente e não são parte de nenhuma política ou procedimento de segurança 
endossado. 
 
A configuração de notificações a um endereço de e-mail supõe que esse 
endereço é válido e que ele existirá no futuro. Se um endereço de e-mail mudar, 
todas as configurações do RemoteLog usando esse endereço específico 
precisarão de edição para incluir o novo endereço de e-mail. As alterações 
dessa natureza são de responsabilidade do usuário do RemoteLog. 
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Como criar/remover relatórios agendados 
 

• Para adicionar um relatório agendado, clique no 
botão Mais no canto direito superior da tela. 
Selecione o Tipo de relatório, o Relatório, a 
Frequência e Exportar Para nos painéis suspensos.  
Opções de formato: PDF, Excel, CSV e HTML. 
 

• Digite o nome e endereço de e-mail do destinatário 
pretendido. O usuário pode adicionar vários 
destinatários.  
 

• Para salvar o nome e endereço de e-mail do 
destinatário, clique no botão Mais diretamente ao 
lado da coluna E-mail.  

 

• Para remover um contato, clique no botão de Lixeira 
ao lado da coluna E-mail.  
 

• No painel suspenso Máquina/Grupos de trabalho, 
selecione um grupo de trabalho ou Todas as 
máquinas para atribuir o relatório. De modo 
alternativo, para atribuir máquinas específicas, clique 
mas máquinas desejadas na lista de Máquinas 
disponíveis na coluna esquerda. Isso move as 
máquinas para a lista de máquinas atribuídas na 
coluna direita.  

 

• Para localizar rapidamente uma máquina listada na 
coluna direita ou esquerda, digite o número de 
identificação de produto/nome dessa máquina na 
caixa Filtro acima da respectiva coluna. 

 

• Para atribuir todas as máquinas disponíveis ao 
relatório, exibidas na lista, clique nas setas duplas à 
direita acima da coluna esquerda. De modo 
alternativo, para atribuir máquinas específicas, clique 
mas máquinas desejadas na lista de Máquinas 
disponíveis na coluna esquerda. 

 

• Para atribuir novas máquinas aos relatórios 
existentes, clique nas máquinas desejadas na lista de 
Máquinas disponíveis na coluna esquerda. Isso move 
as máquinas para a lista de máquinas atribuídas na 
coluna direita.  
 

• Para remover todas as máquinas atribuídas do 
relatório, clique nas setas duplas à esquerda acima 
da coluna direita. De modo alternativo, para remover 
máquinas específicas, clique nas máquinas 
desejadas na lista de máquinas atribuídas na coluna 
direita. Isso remove as máquinas da lista de 
máquinas atribuídas na coluna direita.  
 

• Para remover um relatório agendado, clique no botão 
de Lixeira no canto direito superior. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horas de exibição da linha do tempo 
 

Horas de exibição da linha do tempo mostra um intervalo de 
tempo específico no painel de controle. Pode ser útil exibir as 
horas específicas de operação (turno de trabalho) para cada 
máquina em vez de sua atividade por um período de 24 horas. 
 

 
 

 

 

Como configurar as horas de exibição da linha do tempo 
  

• Nos painéis suspensos De e Para, selecione o 
horário de início e fim do turno.  
 

• Clique no botão Salvar. 

CUIDADO: 
 
Assim que o usuário cria um relatório agendado, é de responsabilidade desse 
usuário manter a listagem de máquinas atribuídas ao relatório, atribuindo novas 
máquinas a ele quando novas máquinas forem adicionadas à frota. Antes de 
executar um relatório agendado, certifique-se de que os grupos de trabalho, se 
aplicável, incluem todas as máquinas adequadas também.  

 
Os relatórios agendados atribuídos a um endereço de e-mail não são atualizados 
automaticamente se o endereço mudar. O usuário precisará editar os relatórios 
agendados se um endereço de e-mail se tornar inválido, ou se o usuário não 
deseja mais enviar relatórios a um contato de e-mail específico. 
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Grupos de trabalho 
 

Os grupos de trabalho permitem que o usuário agrupe 
máquinas por tipo, operador, local de trabalho etc. Os grupos 
de trabalho aparecem no painel suspenso Máquina/Grupo de 
trabalho na barra de Cabeçalho.  
 

É responsabilidade do usuário manter esses grupos de 
trabalho. Ao adicionar novas máquinas à conta do usuário, o 
usuário deve atualizar manualmente os grupos de trabalho. Se 
o usuário não conseguir manter os grupos de trabalho, a 
prática recomendada é evitar usar essa opção já que a lista 
pode tornar-se desatualizada rapidamente. 
 

 
 

 

 

Como criar e manter grupos de trabalho 
 

• Pressione o botão Mais para adicionar um grupo de 

trabalho.  
 

• Para atribuir máquinas específicas ao grupo de 
trabalho, clique nas máquinas desejadas na lista de 
Máquinas disponíveis na coluna esquerda. Isso move 
as máquinas para a lista de máquinas atribuídas na 
coluna direita.  

 

• Para remover uma máquina do grupo de trabalho, 
clique na máquina na coluna direita. 

 

• Para atribuir todas as máquinas disponíveis ao grupo 
de trabalho, clique nas setas duplas à direita acima 
da coluna esquerda. 

 

• Para remover todas as máquinas atribuídas do grupo 
de trabalho, clique nas setas duplas à esquerda 
acima da coluna direita.  

• Para localizar rapidamente uma máquina listada na 
coluna direita ou esquerda, digite o número de 
identificação de produto/nome dessa máquina na 
caixa Filtro acima da respectiva coluna. 

 

• A data aparece como o nome do grupo de trabalho 
no canto esquerdo superior. Para renomear o grupo 
de trabalho, clique no ícone de Lápis. Para um 
gerenciamento mais fácil dos grupos de trabalho, 
recomendamos atribuir um nome, e a data da última 
revisão (por exemplo, Smokey Hill—17/10/19).  

 

• Para excluir um grupo de trabalho, clique no botão de 
Lixeira ao lado dele. 
 

 
 

Como atribuir um grupo favorito 
 

O usuário pode selecionar um grupo como favorito ou padrão 
para ser carregado ao abrir o painel de controle. No painel 
suspenso de grupos, no canto direito superior da tela, 
selecione um grupo para ser o favorito. 
 

Para remover o grupo favorito, clique em Todas as máquinas 
no painel suspenso. 
 

No painel de controle principal, o grupo de trabalho favorito é 
marcado com um símbolo de estrela na frente do nome. 
Quando o grupo favorito é removido (clicando em Todas as 
máquinas), o símbolo de estrela desaparece. 
 

 
 
 
 

Usuários 
 

Gerenciamento de conta  
Disponível SOMENTE para contas de Cliente e Administrador do 
concessionário 
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Como pesquisar um usuário 
 

• Pesquise pelo nome ou sobrenome, mas não ambos 
juntos. 

 
 
 

Como alterar a senha do usuário  
Disponível SOMENTE em contas de Administrador do cliente 

 

• No cartão Gerenciamento de conta, clique no ícone 
de Chave para fazer alterações.  
 

• Digite uma senha seguindo as regras de criação 
exibidas na janela pop-up.  

 

• Digite a senha novamente para confirmar e clique no 
botão Salvar.  
 

 
 

Como adicionar uma nova conta de usuário do cliente 
Disponível SOMENTE em contas de cliente 

 

• Clique no botão Mais no canto direito superior para 
adicionar uma nova conta ao RemoteLog.  
 

• Na janela pop-up, digite um nome de usuário (deve ter 

entre 3 e 20 caracteres, e conter apenas caracteres 
alfanuméricos, sublinhados e pontos).  

 

• Clique no botão Verificar para ver se o nome de 
usuário digitado é válido.  

 

• Assim que um nome de usuário for aceito, a janela 
Informações da conta se abre. Digite as informações 
exigidas e clique no botão Salvar.  

 
 

DICA: 
 
Um modo fácil de criar um nome de usuário é com a primeira 
parte do endereço de e-mail da pessoa (o texto antes do 
símbolo @), que normalmente é exclusivo o suficiente. Se o 
nome do usuário não for aceitável, tente adicionar um 
numeral.  (por exemplo, bsmith1) 
 
 

 

 

Como remover uma nova conta de usuário do cliente 
Disponível SOMENTE em contas de Administrador do cliente 

  

No cartão Gerenciamento de conta, os administradores podem 
remover permanentemente o acesso de um usuário clicando 
no ícone de Lixeira. Assim que for selecionada, o usuário será 
avisado para confirmar a exclusão.  
 

 

 

Como adicionar/remover acesso para funcionários do 
concessionário 
 
Todos os funcionários do concessionário precisam de 
credenciais emitidas pela Tigercat para acesso ao 
RemoteLog.  
 

Para obter credenciais da Tigercat, envie uma solicitação por 
e-mail a custserv@tigercat.com. Inclua o Nome, E-mail, Cargo 
e Local da filial. Assim que a conta for ativada, o usuário terá o 
acesso ao RemoteLog.   
 

Para remover o acesso de um funcionário do concessionário, 
entre em contato com custserv@tigercat.com.  
 
 
 

Como atribuir máquinas específicas a um indivíduo  
Disponível SOMENTE para contas de Cliente e Administrador do 
concessionário 

 
Esta opção permite que o cliente e administradores do 
concessionário atribuam máquinas específicas a um usuário 
individual, e devem ser mantidas como novas máquinas e 
adicionadas à frota (por exemplo, Equipe de vendas).  
 

• No cartão Gerenciamento de conta para um usuário 
específico, clique no ícone de Máquina     . Depois, 
na janela pop-up Atribuir equipamento, clique na(s) 
máquina(s) desejada(s) na lista de Máquinas 
disponíveis na coluna esquerda. Isso move as 
máquinas selecionadas para a lista de máquinas 
atribuídas na coluna direita. 
 

• Para localizar rapidamente uma máquina listada na 
coluna direita ou esquerda, digite o número de 
identificação de produto/nome dessa máquina na 
caixa Filtro acima da respectiva coluna. 

 

• Para remover uma máquina da lista de máquinas 
atribuídas ao usuário, clique na máquina na coluna 
direita.  
 

• Para atribuir todas as máquinas disponíveis ao 
usuário, clique nas setas duplas à direita acima da 
coluna esquerda.  

 

NOTA: 

A seleção do ícone de download fornecerá ao Administrador uma 

lista completa de relatórios agendados e notificação pelo usuário. 

mailto:custserv@tigercat.com
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• Para remover todas as máquinas atribuídas ao 
usuário, clique nas setas duplas à esquerda acima da 
coluna direita. 

 

• Clique no botão Salvar para salvar as seleções, ou 
clique no botão Cancelar para remover as seleções. 
 
 

 

Atalho para as notificações de diagnóstico 
 

• Clicar no ícone de Bandeira    leva o administrador 
diretamente para a tela de Notificações de 
diagnóstico do usuário selecionado. 

 
 
 

Operador  
Disponível SOMENTE em contas de Administrador do cliente 

 
O administrador do cliente pode configurar informações 
relacionadas a um operador de máquina específico.  
 
 
 

Adicionar/editar operador 
 

• Pesquise pelo nome do operador para visualizar as 
informações de um operador existente.  
 

• Clique no botão Mais no canto direito superior para 
adicionar u novo operador. Digite as informações 
exigidas na janela pop-up.  
 

• Clique no botão Salvar. 
 

• Clique no ícone de Lápis para fazer alterações em 
um operador existente. Digite as informações 
atualizadas na janela pop-up.  
 

• Clique no botão Salvar. 
 

• Clique no botão de Lixeira para remover um 
operador.  

 

• Clique na divisa esquerda para retornar à tela 
anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concessionários  
Disponível SOMENTE em contas de Administrador do concessionário 

 

O administrador do concessionário pode editar as informações 
de um concessionário filial e é responsável por atribuir 
máquinas a um local de filial de serviço. As máquinas devem 
ser atribuídas ao local de uma filial de serviço antes que o 
pessoal da filial possa visualizar as máquinas em sua área no 
RemoteLog.  
 

Quando as máquinas estão passando por manutenção em 
mais de um local de filial, recomendamos que elas sejam 
atribuídas a cada filial aplicável. 
 

 

 

Como editar as informações do concessionário  
                 

• Na barra de Cabeçalho, clique no menu 
Configurações, depois, no painel à esquerda da tela, 
clique no botão Usuários e, em seguida, no botão 
Concessionários.  
 

• Digite o local da filial desejada na caixa de Pesquisa 
no canto direito superior.  

 

• Clique no ícone de Lápis à direita da linha para fazer 
a alteração. Clique no botão Salvar.  

 

• Clique na divisa esquerda para retornar à tela 
anterior. 
 

 

 

Como atribuir máquinas a uma filial de serviço  
Disponível SOMENTE em contas de Administrador do concessionário 

 

O administrador do concessionário atribuído é responsável por 

atualizar a lista de máquinas visíveis para cada local de filial.   
 

Aplicável somente aos locais exibindo o Tipo: Filial. O 

administrador do concessionário não pode atribuir máquinas 

ao local da Sede (Tipo). 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

• Digite o local da filial de concessionário na caixa de 
Pesquisa no canto direito superior. Clique no ícone 
de Lápis e faça as alterações no cartão pop-up. 
 

NOTA: 
 

Quando novas máquinas não são atribuídas à filial de serviço, 

os e-mails de alerta são enviados diretamente ao 

administrador do concessionário, e as máquinas não ficam 

visíveis ao pessoal da filial de serviço. 
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• Em seguida, no cartão pop-up Editar concessionário, 
para atribuir máquinas específicas ao local da filial, 
clique nas máquinas desejadas na Lista Principal de 
Equipamentos, na coluna esquerda. Isso move as 
máquinas para a Lista de equipamentos do 
concessionário filial, na coluna direita. 

 

• Para localizar rapidamente uma máquina listada na 
coluna direita ou esquerda, digite o número de 
identificação de produto/nome dessa máquina na 
caixa Filtro acima da respectiva coluna. 
 

• Para remover uma máquina do local da filial, clique 
na máquina na Lista de equipamentos do 
concessionário filial na coluna direita. 
 

• Para atribuir todas as máquinas na Lista principal de 

equipamentos, clique nas setas duplas à direita 

acima da coluna esquerda. 
 

• Para remover todas as máquinas atribuídas da Lista 
de equipamentos do concessionário filial, clique nas 
setas duplas à esquerda acima da coluna direita. 

 

• Clique no botão Salvar no canto direito superior da 
tela. Clique no botão Voltar para retornar à tela 
anterior.   

 

 

 

Máquinas de propriedade do concessionário  
Aplicável SOMENTE em contas do concessionário 

 

Assim que uma máquina sair para entrega a um 
concessionário Tigercat, ela aparecerá no RemoteLog como:  
CONCESSIONÁRIO - número do dispositivo. 
 

As máquinas enviadas em caminhões vagão-plataforma 
transmitirão sua localização uma vez por dia, permitindo que o 
usuário siga o envio até o concessionário. Como a antena 
estará coberta, as máquinas enviadas em caixas não 
transmitirão sua localização durante o envio. 
 
 
 

Máquinas de propriedade do cliente  
Aplicável SOMENTE em contas do concessionário 

 
Após o envio do Registro de Garantia preenchido a 
custserv@tigercat.com, a máquina será processada no 
RemoteLog e aparecerá no sistema como: 
NOME DO CLIENTE - número do dispositivo.  
 

O cliente começará a ver códigos de alerta a partir desse 
ponto, portanto não envie o Registro de Garantia até que o 
usuário final possua fisicamente a máquina.   

Máquinas de locação  
Disponível SOMENTE em contas do concessionário  

 
Assim que o formulário de Parada/Iniício da Locação tiver sido 
enviado a custserv@tigercat.com, a máquina será rotulada 
novamente no RemoteLog como:  
LOCAÇÃO – NOME DO CLIENTE - número do dispositivo.   

 
Para clientes de locação que exigem o acesso ao RemoteLog, 
envie uma solicitação para remotelog@tigercat.com. 

mailto:custserv@tigercat.com
mailto:custserv@tigercat.com
mailto:remotelog@tigercat.com

