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RASTREADOR PORTÁTIL BESTTRACKER: 

O Rastreador  BESTTRACKER  é pequeno o bastante para caber na palma da sua mão, e 

poderoso o suficiente para acompanhar seus entes queridos, seus animais e seu 

patrimônio em qualquer lugar do mundo.  

BESTTRACKER é um rastreador compacto e leve, 
com longa vida útil da bateria, inteligente, o GPS 
permite que você acompanhe em tempo real sua 
localização através de mapas digitais e satélite 
através de aplicativo e Web, informando: endereço 
com número, bairro, cidade, país, CEP, data, hora, 
velocidade,   nível   da   bateria,  última  transmissão,  

É  portátil,  com  múltiplas funções, gerencia e rastreia tudo 
que seja móvel como: crianças, tanto no lazer como na escola, 
adultos, idosos, pessoas com distúrbios de memória 
(Alzheimer), pessoas com deficiência, executivos, empresários, 
animais (gado, cavalos e pet), bicicletas, drones, carros, motos, 
vans, caminhões, barcos, Jet Ski cargas, malas de viagem, 
pastas de executivos, pastas de notebook, malotes, bolsas, 
máquinas hospitalares, bagagens, enfim, tudo que seja móvel.  
 

KM rodado, armazenagem  de 365 dias, relatório de rota percorrida e relatório de eventos.  



      CARACTERISTICAS: 
 

 BESTTRACKER pode ser monitorado e rastreado via web ou por smartphone através de 
aplicativo, em qualquer lugar do mundo, coberto pelas operadoras de telefonia móvel; 
 

 PROGRAMAÇÃO: é possível programar o tempo de transmissão, cerca eletrônica, alerta SOS, 
rotas, velocidade, KM rodado, controle de combustível, status da bateria, paradas, dentre outras 
ferramentas conforme sua utilização, conforme a necessidade de cada cliente. 
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 BOTÃO SOS – pressionado por 4 segundos o botão SOS, o 
Besttracker enviará o sinal de emergência com sua localização, que 
dá ao usuário acesso imediato a nossa Central de Monitoramento e 
Rastreamento 24 Horas para a tomada de providencias conforme 
predeterminação, e notificará para seu smartphone se programado; 

 CENTRAL DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO 24 

HORAS própria 0800 para acionamento em caso de 

ocorrências, recepção de eventos, SOS (botão de pânico), 

tomada de providências conforme determinação do Usuário 

com atendimento 24 horas por dia 7 dias por semana; 
 

 SIM CARD: Possui chip com cobertura mundial sem cobrança de roaming;  



 LIMITES: Sem limites de acesso de rastreamento via Web, 
smartphone e Central de Monitoramento e  Rastreamento 24 
Horas Impacta; 
 

 ISCA:  O   Besttracker   pode ser usado como isca para  suas cargas,  

          CARACTERISTICAS: 
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 COBERTURA: o Besttracker pode ser rastreado no Brasil e exterior sem custos de roaming o 
que garante maior segurança ao usuário para suas viagens de passeio, negócios e transporte 
cargas; 

 ALERTAS INTELIGENTES: bateria fraca, velocidade, saída e entradas da área e sensor de 
movimento; 
 

 FAZENDAS: Rastreia seu gado, touro, cavalo no pasto com alerta 
caso saia da cerca eletrônica ou translado; 
 

 ARMAZENAMENTO: localizações, rotas, KM rodado e todos 
eventos disponível durante 365 dias; 

 VISUALIZAÇÃO: detalhada sobre mapa digital e satélite, 
reproduzindo avenidas, ruas/número bairro, país, CEP, velocidade, 
data, hora e KM, evento nas cidades e rodovias de todo o mundo; 

podendo ainda ser criada cerca eletrônica criando eventos de entrada e saída; 

 SATÉLITES: Coleta de dados dos 24 satélites geoestacionários em órbita via GPS; 
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CARACTERISTICAS: 

5 

 

 PROGRAMAÇÃO DE RECEBIMENTOS DE ALERTAS INTELIGENTES: 
bateria fraca, excesso do limite de velocidade, movimento súbito 
ou de impacto,  entradas  e  saídas da área de segurança, cerca 
eletrônica, horário e sua localização detalhadamente em tempo 
real, em seu smartphone via SMS (se contratado), via e-mail sem 
limites de recebimentos e/ou através da Central de 
Monitoramento e Rastreamento 24 Horas, para a tomada de 
providências conforme pré-determinado pelo usuário; 

 PESSOAL: Rastreia um membro da família idoso perdido e/ou com demência e/ou doença de 
Alzheimer, crianças, empresários e executivos; 
 

 EMERGÊNCIAS MÉDICAS: alertas de emergências médicas através do sensor de SOS com aviso 
aos familiares e tomada de providencias conforme pré-determinado 

 CONTROLE DE FROTAS: acompanhamento da 
frota em tempo real, com localização, 
velocidade, tempo de paradas, controle de 
combustível, KM rodado, cerca eletrônica, trajeto 
percorrido, posição a cada 2 minutos com 
armazenamento de 365 dias e mais ferramentas 
conforme a necessidade da operação e logística. 
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DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 

• PESO: 35g; 

• DIMENSÕES: 5,6cm x 5,0cm x 1,6cm – blindado a prova d’água; 

• BATERIA: 72 horas com localização a cada 15 minutos ou 20 dias 

    em modo espera com localização a cada 12 horas; 

• PESO BRUTO: Caixa completa: 275g; 

• DIMENSÕES DA CAIXA: 17.3*15.1*6.3cm; 

• VOLTAGEM: carregamento: Bi Volt (110V E 220V); 

• COMPATIBILIDADE: IOS e Android; 

• TECNOLOGIA DISPOSITIVO: GPS/GPRS/AGPS/GSM/LBS. 

Através dos satélites geoestacionários que 
estão a uma altitude de cerca 35.790 km, 
são enviadas as coordenadas de latitude e 
longitude para o GPS indicando a 
localização. 

O BESTTRACKER ESTÁ CONECTADO A 24 SATÉLITES EM ÓRBITA DA TERRA. 

A transmissão do GPS é através de dados via GSM, e localiza o BESTTRACKER com mapas 
digitalizados e satelital, software e aplicativo específico. 
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BESTTRACKER ACOMPANHA: 

1 Dispositivo de monitoramento e rastreamento BESTTRACKER GPS; 
1 Base de carregamento de bateria; 
1 Plug de tomada bi volt; 
1 Cabo mini USB; 
1 Suporte de encaixe multifuncional; 
2 Elásticos com tensões diferentes; 
1 Sim card M2M 5Mb; 
1 Cartão e manual do usuário. 

Base de carregamento Suporte de encaixe 

Suporte e Besttracker 
Elásticos Suporte + elástico + 

Besttracker 

BESTTRACKER sensor SOS 
para emergências, a prova 
d’agua e resistente a quedas  

CARTÃO DO USUÁRIO: 
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IMPORTANTE 
 

Se o seu BESTTRACKER entrou 
num túnel, subsolo e a 
tecnologia de comunicação por 
satélite se perder (GPS/AGPS), 
imediatamente e de forma 
automática ela é migrada para a 
tecnologia LBS, que garante que 
a posição do seu BESTTRACKER 
nunca se perca completamente.  
 
Além disso, as tecnologias 
GPRS/GSM em constante 
alternância, otimizam o uso da 
bateria do dispositivo, 
permitindo uma extensão 
considerável no tempo que a 
carga dura. 

TECNOLOGIA A-GPS, GPS, LBS/GSM E GPRS 
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Existem diferenças entre GPS e A-GPS. O primeiro é mais demorado, uma vez que a conexão 
entre o GPS e o satélite nem sempre é rápida. Enquanto, no GPS assistido (A-GPS) a primeira 
conexão não é feita com satélite, mas com uma antena de telefonia celular que possui a 
localização dos outros satélites armazenada. Assim, informações são transmitidas com uma 
velocidade maior. 

O A-GPS conta com uma antena para manter o sinal 
estável. Se você estiver em um subsolo em uma área 
que não há cobertura de celular, o aparelho 
funcionará  como um GPS normal. 
 

O A-GPS torna a utilização do GPS mais rápida e evita 
que você espere pela conexão dos satélites durante 
muito tempo. 
  

A antena de telefonia celular torna a 
conexão do A-GPS mais rápida 

TECNOLOGIA A-GPS E GPS 
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FUNCIONAMENTO: 
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24 Satélites geoestacionários em órbita 

DATA CENTER 

CENTRAL ESPELHO 
DO CLIENTE 
(opcional)  

CENTRAL DE MONITORAMENTO 
E RASTREAMENTO IMPACTA  

Conexão dos satélites com o GPS. 

Transmissão de dados via telefonia celular. 

ERB 

ACESSO DO CLIENTE ESTAÇÃO RÁDIO BASE 



A IMPACTA NEGÓCIOS possui Central de Rastreamento e Monitoramento 24  horas própria 
0800, com operadores treinados, computadores de última geração, roteadores, DATA CENTER, 
geradores de eletricidade a diesel e gasolina com capacidade de sustentar toda operação, 
contando com nobreaks na geradora.   
  
Toda operação na Central de 
Rastreamento e Monitoramento 24 
Horas é inteligente e possui 
redundância entre os sistemas, a 
operação para o envio e recebimento 
dos sinais é suportada através de 
várias portas de comunicação com as 
operadoras com quem mantém 
parceria, com software desenvolvidos 
especialmente para as Centrais de 
Operações 24 Horas. O sistema 
telefônico DDR trabalha 
em  sequencial para que não ocorra 
congestionamento de chamadas 

CENTRAL 24 HORAS 
RASTREAMENTO E MONITORAMENTO 
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CENTRAL 24 HORAS 
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CENTRAL 24 HORAS 
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SISTEMA DE RASTREAMENTO VIA WEB OU SMARTPHONE 

CONHEÇA AS VANTAGENS DO APLICATIVO 
 

 PARA SMARTPHONES E TABLETS 
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• Monitoramento do BESTTRACKER e rastreamento em tempo real; 

• Alertas informando ações do BESTTRACKER rastreado; 

• Função Parking - possibilita criar cercas virtuais; 

• Relatório de eventos; 

• Informações do trajeto percorrido; 

• Cadastro de ponto de referência; 

• Relatório de permanência em ponto; 

• Permite configurar itens específicos do BESTTRACKER como: controle de velocidade, cerca 
eletrônica, impacto ou queda, tempo de parada, sensor SOS, km rodado por litro, preço do 
combustível, gasto do combustível. 

• Relatório consolidado contendo informações como: hodômetro, tempo ocioso, horímetro, 
gasto de combustível, número de paradas, número de deslocamento e velocidade máxima 
atingida; 

• Gráfico de telemetria; 

• Painel de controle de viagem, relatório que consolida dados como: gasto do combustível, 
velocidade máxima e média, quantidade de alertas no período de viagem, quantidade de 
posições. 
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HOMOLOGAÇÕES  E CERTIFICAÇÕES  
 

Produtos e Serviços   

As certificações estabelecem requisitos para auxílio e melhoria dos processos internos, 

capacitação dos colaboradores, monitoramento do ambiente de trabalho e verificação da 

satisfação dos clientes, colaboradores e fornecedores num processo contínuo de melhoria do 

sistema de gestão da qualidade. 
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É perfeitamente normal que todos os pais sentem ansiedade sobre seus filhos a partir do 
momento em que a criança sai casa até que eles voltem da escola, cursos, esportes e casa de 
amigos. BESTTRACKER dispositivo de rastreamento GPS que alivia toda preocupação, você 
acompanha o paradeiro de seus filhos a qualquer momento. 
  

 
 
 
 
 
  

QUESTÕES COMPORTAMENTAIS: BESTTRACKER ajuda crianças com deficiência mental ou 
problemas comportamentais. O Besttracker fornece aos pais a paz de espírito que anseiam e 
precisam. 
  

ALERTAS AUTOMÁTICOS: Não é necessário ter a preocupação de rastrear seus filhos o tempo 
todo, em caso de mudança de localização como entradas e saídas dos locais programados 
(casa, escola, parentes, esportes, casa de amigos, cursos) considerados área de segurança, 
automaticamente é enviado um alerta inteligente para seu smartphone SMS ou e-mail em 
tempo real, das entradas e saídas, assim poderá acompanhar a rotina de seus filhos 24 horas 
por dia. O alerta informa o evento com endereço, número, bairro, cidade, estado, CEP, 
velocidade, mapa digitalizado, isso também ocorre no caso de bateria fraca, excesso dos 
limites de velocidade e movimento súbito ou impacto. 

SEGURANÇA: O BESTTRACKER é uma valiosa defesa contra raptores de 
crianças tanto na cidade como na praia, shoppings e passeios. A maioria das 
crianças tem o hábito de vagar e acabam se perdendo deixando os pais em 
desespero, com essa ferramenta poderá acompanhar, localizar seu filho 24 
horas por dia. 

BESTTRACKER É A MANEIRA MAIS INTELIGENTE DE RASTREAR CRIANÇAS 
A QUALQUER HORA, EM QUALQUER LUGAR. 
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BESTTRACKER CRIANÇAS 

A segurança do seu filho é de extrema importância. Embora este mundo de comunicação 
instantânea, às vezes um smartphone simplesmente não é suficiente para garantir a 
segurança de seus filhos. Um adolescente pode optar por desligar o celular e sua chamada 
cair diretamente para o correio de voz, ou até mesmo estar sem bateria. Uma criança de 7 
anos pode nem sequer ter um smartphone. Quais opções você tem? BESTTRACKER, 
dispositivo de rastreamento de crianças GPS é a sua solução. 
  

Quando uma criança é perdida, os pais geralmente são quase impotentes. Eles confiam na 
polícia e na comunidade para lhes dar a boa notícia. Infelizmente, este método nem sempre 
produz um bom resultado. Com a invenção desses rastreadores, temos vindo a perceber a 
importância dos dispositivos de monitorização infantil. 

Temos que admitir que você não pode ter seus olhos 
o tempo todo em seus filhos, durante as férias de 
verão ou fins de semana. Infelizmente, a maioria dos 
lugares que as crianças costumam desfrutar estão 
lotados, tais como parques temáticos, shoppings e 
praias, lugares como estes são pesadelos, você pode 
perder seu filho facilmente nessas áreas, mas com o 
Besttracker os pais não têm de se estressar durante 
as saídas da família, o dispositivo também disparará 

um alerta se o seu filho se aproximar de uma área que você marcou como inseguro para eles. 
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BESTTRACKER CRIANÇAS 

Dispositivos GPS são conhecidos por suas habilidades de 
rastreamento. Eles são tão pequenos que pode ser anexado à 
jaqueta do seu filho, bolso interno ou mochila discretamente. 
  

Enquanto o dispositivo está ligado à roupa ou acessório do seu 
filho, você não precisa se preocupar em perdê-los, mesmo em 
locais congestionados. Dispositivos de monitoramento infantil 
têm recursos de rastreamento que permitem que você saiba imediatamente através de alertas 
se o seu filho vagueia longe de seu local e informá-lo de sua localização exata. O rastreamento 
pode ser feito usando o computador de mesa em casa ou de qualquer dispositivo móvel 
conectado à Internet, como smartphones, iPads ou outros tabletes. 

A importância dos dispositivos de 
monitoramento de crianças é 
evidente no fato de que eles não 
são apenas para localizar crianças 
desaparecidas. Esses rastreadores 
também são eficazes no 

rastreamento de crianças com deficiência. Na verdade, um número de unidades de saúde já 
estão usando o dispositivo GPS para ajudá-los a cuidar de crianças com autismo e outras 
condições especiais de saúde. Se seu filho tem necessidades especiais ou não, os dispositivos 
de monitoração infantil podem ajudar a manter seu filho seguro. 
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• O BESTTRACKER localiza o seu filho em suas rotinas diárias, caso se percam, passeios e 
principalmente se for alvo de sequestro; 

• Tem a capacidade de rastrear a localização dos filhos em tempo real em qualquer lugar do 
mundo; 
 
 
 
 
 
 

• Define zonas de segurança e emite notificações se os filhos saem ou entram nas áreas 
predeterminadas; 

• Botão SOS que os filhos podem pressionar para enviar um alerta para os membros da família 
em caso de perigo ou queiram se comunicar;  

• Alerta inteligente automático em seu smartphone SMS ou e-mail com saída e entradas de 
áreas de segurança; 

• Armazenamento de localizações, rotas e eventos disponível durante 365 dias; 
• Alerta inteligente automático em seu smartphone SMS ou e-mail com aviso de bateria fraca, 

excesso dos limites de velocidade e movimento súbito ou impacto.  

AQUI ESTÃO OUTRAS CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DO DISPOSITIVO QUE 

AJUDAM A MANTER SEUS FILHOS SEGUROS: 

• O BESTTRACKER pode ser rastreado no Brasil e exterior sem 
custos de roaming o que garante maior segurança a seus 
filhos em suas viagens de passeio ou até mesmo no período 
de estudos. 

• Fornece o local em tempo real visível em seu computador 
ou em qualquer dispositivo móvel usando o aplicativo; 



CERTIDÃO NEGATIVA DO PROCON 
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RECLAME AQUI 
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