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“TRACKIMO PERMITE RASTREAR” 

QUALQUER COISA, QUALQUER UM, A QUALQUER HORA, 

EM QUALQUER LUGAR DO MUNDO. 
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O Trackimo é pequeno o bastante para caber na palma da sua mão, e poderoso o suficiente para 

acompanhar seus entes queridos, seus animais de estimação e seu patrimônio                            

em qualquer lugar do mundo. 

 

 

Trackimo é um rastreador compacto e leve, com longa vida útil da bateria, inteligente, o GPS-GSM 

permite que você acompanhe em tempo real sua localização através de mapas 

digitais e satélite, informando: endereço com número, bairro, cidade, país, 

CEP, data, hora, velocidade, nível da bateria, última transmissão, histórico de 

365 dias, relatório de rota percorrida e relatório de eventos. Também é 

possível programar o tempo de transmissão, cerca eletrônica e alerta SOS, 

conforme a necessidade de cada cliente. 

 

O Trackimo 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, 

cargas, malas de viagem, pastas de executivos, pastas de 

notebook, malotes, bolsas, máquinas hospitalares, bagagens, enfim, tudo que seja móvel.  

 

O Trackimo é ideal para você que é pai ou mãe, preocupado(a) 

com seus filhos, seus pais idosos, seus animais de estimação, 

seu gado ou seu patrimônio, agora você pode sempre manter o 

olho em tudo que ama 24 horas por dia 7 dias por semana, sem 

limite de uso, através da web ou do smartphone você pode saber 

a localização em tempo real com cobertura mundial sem custos adicionais ou tarifas de roaming. 

 

O Trackimo traz paz, segurança e tranquilidade, usa tecnologia GPS, para proteger aqueles que você 

mais se importa e seu patrimônio. Este pequeno dispositivo fornece-lhe uma 

posição global com até 50 pés (15 metros) de precisão, com autonomia da bateria 

de 48-96 horas, conforme programação. 

 

Fique tranquilo, agora você ficará seguro 24 horas por dia, não se preocupe, 

acabou a ansiedade e nervosismo de ligar para um celular que 

não vai atender ou ter a preocupação de não saber onde está seu patrimônio. O 

Trackimo é o menor e mais leve do mundo, permite saber a posição de tudo que é 

móvel ou de seus entes queridos em tempo real, e com o botão de SOS você ainda pode ser notificado, 

caso programado, sempre que seu ente querido estiver em apuros. 

RASTREADOR PORTÁTIL TRACKIMO 
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DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 

 Dimensões: C: 47 milímetros, A: 40 mm, L: 17 mm;  

 Peso: 1,4 onças (40 gramas); 

 Banda de rede: Quadband GSM 850 / GSM 900; 

      DCS 1800 / PCS 1900; 

 Bateria: 600 mAh bateria de lítio-ion; 

 Bateria Tempo: 48-96 horas, conforme programação; 

 Chip com cobertura mundial;  

 Garantia do produto: 1 (um) ano. 

 

TRACKIMO  ACOMPANHA:       
 

 1 Trackimo GPS/3G com SOS (acionamento 

de  emergências); 

 1 Micro USB cabo de carregamento; 

 2 bases traseiras uma com clip de cinto e outra com  

silicone (velcro) magnético de fixação imã; 

   1 Bateria lítio-ion; 

 1 Cartão SIM com cobertura mundial; 

 Chave para troca de acessórios; 

 Capa protetora; 

 Cordão de pescoço;  

 Cartão do usuário.  

 
CARACTERISTICAS: 

 

 Trackimo pode ser monitorado via web ou aplicativo de smartphone, em qualquer lugar do mundo, 

coberto pelas operadoras de telefonia móvel celular que utilizam o sistema GSM; 

 Botão SOS – pressionado por 4 segundos o botão SOS, o Trackimo 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 pré-determinação, e notificará 

para seu smartphone por SMS e e-mail se programado; 

 Possui chip com cobertura mundial sem cobrança de roaming;  

 Visualização detalhada sobre mapa digital e satélite, reproduzindo avenidas, ruas/número bairro, 

país, CEP, velocidade, data, hora e evento nas cidades e rodovias de todo o mundo; 

 O Trackimo por poder ser usado para diversos 

fins, os acessórios incluídos, permitirão fácil 

adaptação do seu Trackimo em pessoas, 

animais, objetos ou qualquer bem móvel. 
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 Central de Monitoramento e Rastreamento 24 Horas 0800 para acionamento em caso de 

ocorrências, recepção de eventos e acionamento do SOS 

(pânico);  

 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 (máximo de 10 SMS mensais), 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 do usuário; 

 Programação do tempo de transmissão: 1 – 5 – 10 - 15 – 30 – 45 – 60 

– 120 minutos; 

 Localização, precisão de no máximo 15 metros do bem rastreado; 

 2 botões customizáveis para diferentes mensagens; 

 O Trackimo 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; 

 Sem limites de acesso de rastreamento via Web, smartphone e Central de Rastreamento 24 Horas; 

 Rastreia um membro da família idoso perdido e/ou com demência e/ou 

doença de Alzheimer; 

 O Trackimo pode ser usado como isca para suas cargas, podendo 

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

 Rastreia seu pet de estimação, alertas de entradas e saídas de casa, pet, passeios e adestramento; 

 Rastreia sua bagagem perdida, malas, bolsas, notebook, malotes, correspondências ou cargas; 

 Rastreia empresários e executivos e seus pertences; 

 Rastreia seu gado, touro, cavalo no pasto com alerta caso 

saia da cerca eletrônica ou translado; 

 Alertas de Emergências Médicas; 

 Alertas inteligentes: bateria fraca, velocidade, saída e entradas da área e sensor de movimento; 

 Rastreia bicicletas, drone, carros, motos, caminhões ou outro meio de transporte; 

 Armazenamento de localizações, rotas e eventos disponível durante 365 dias; 

 Coleta de dados dos 24 satélites geoestacionários em órbita via GPS. 

 

iscas para cargas 
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O TRACKIMO ESTÁ CONECTADO A 24 SATÉLITES EM ÓRBITA DA TERRA. 
 

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. 

A transmissão do GPS é 

através de dados via GSM, e 

localiza o Trackimo com mapas 

digitalizados e satelital, software e aplicativo específico. 

 

FUNCIONAMENTO: 

              

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CENTRAL DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO 24 HORAS EM CASO DE EMERGÊNCIAS: 
 

Em caso de roubo, furto ou qualquer tipo de emergência, o usuário deve ligar imediatamente para a 

Central de Monitoramento 24 Horas 0800, e informar sua identificação e a senha que é pessoal e 

intransferível. 
 

Com essas informações a Central de Monitoramento e Rastreamento 24 Horas conecta-se ao sistema 

via dados e aciona o rastreamento do Trackimo e inicia a tomada de 

providencias conforme pré-determinado pelo usuário no Formulário de 

Procedimentos e comunica os órgãos de segurança competentes. 
 

O Trackimo enviará um sinal de retorno, que será recebido pelos 

computadores da Central de Rastreamento 24 Horas, confirmando a sua localização e evento dentro da 

área de cobertura. 
 

No caso do acionamento do botão SOS (emergência), a Central de Rastreamento 24 Horas recepciona 

automaticamente o acionamento e executa a tomada de providencias conforme prévia determinação do 

Usuário, acionando as autoridades competentes e a família ou a quem indicar. 

   CLIENTES  
ACESSO INTERNET 

SATÉLITES GEOESTÁCIONÁRIOS, 

CONEXÃO COM O RASTREADOR  

            TRACKIMO 

       CENTRAL 24 HORAS 

   0800 00 00 000 

 

               

              Conexão dos satélites com o GPS. 
    

      Transmissão de dados via telefonia 
celular. 
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A Central de Monitoramento e Rastreamento 24 horas possui 0800, com operadores treinados, 

computadores de última geração, roteadores, geradores de eletricidade a diesel com capacidade de 

sustentar toda operação, contando com nobreak na geradora. 
 

Toda operação na Central possui redundância entre os sistemas, a operação 

para o envio e recebimento de dados e sinais é suportada através de várias 

portas de comunicação com quem mantém parceria além de contar com Data 

Center. 
 

A operação é executada com softwares desenvolvidos especialmente para as Centrais de 

Monitoramento 24 Horas. O sistema telefônico DDR trabalha em sequencial para que não ocorra 

congestionamento de chamadas. 
 

BOTÃO SOS – EMERGÊNCIAS: 
 

Uma das suas melhores características do Trackimo é o botão SOS, que dá ao usuário acesso 

imediato a Central de Rastreamento e Monitoramento 24 Horas e aos 

membros da família em caso de emergência tanto no que se refere à 

segurança ou a saúde. Se o usuário precisa de alguma ajuda, seja urgente ou 

não, basta pressionar o botão SOS vermelho no centro do Trackimo. 
 

O Operador da Central de Rastreamento 24 Horas recebe automaticamente o 

alerta de que está ocorrendo alguma anormalidade e assim é acionado o 

rastreamento do Trackimo e a tomada de providencias conforme orientação 

pré-determinada no Formulário de Procedimentos, e acionada as autoridades 

competentes. A recepção do SOS pode ser programada simultaneamente para vários celulares e enviar 

o alerta para os membros da família. 
 

CENTRAL DE TESTES: 

 

A Impacta Negócios oferece mensalmente testes gratuitos para recepção de pânico e 

rastreamento do sistema para verificação do pleno funcionamento conforme área de 

cobertura. 
 

 

Este teste consistirá na verificação regular das condições de uso e funcionamento do 

sistema, de acordo com a intensidade dos sinais. Para sua maior segurança é obrigatório 

no mínimo um teste mensal, sempre avisando que se trata de teste. 
 

TREINAMENTO VIRTUAL: 
 

O Treinamento Virtual é uma ferramenta gratuita feita para clientes da Impacta Negócios e oferece 

oportunidade de capacitação sobre produtos e aplicações de forma 

rápida e acessível, totalmente on-line. 
 

Dessa maneira, o usuário poderá ter todo suporte necessário para 

ativação do Trackimo, modos de rastreamento, cadastro de 

aplicativo no celular, programação, cadastro de e-mails, senha e 

todas as ferramentas que o sistema oferece. 
 

CARTÃO DO USUÁRIO: 
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20% dos proprietários de drone perderam seu zangão e nunca encontraram 
 

Trackimo é um mini rastreador GPS zangão que ajuda na recuperação de seu zumbido no evento 

infeliz de uma mosca se afastando! 
 

É uma tarde de sábado ensolarada, você está tendo uma explosão voando seu zumbido, quando de 

repente você perde o controle dele - e lá está você, vendo o investimento desaparecer. Perder um 

dispositivo recém-comprado é uma das piores coisas que podem acontecer a qualquer um. Mas aqui 

está como você pode evitar perder seu zangão. 
 

 
 

Esta é provavelmente a melhor opção para você evitar perder seu drone. A instalação do rastreador 

GPS Trackimo irá melhorar sua chance de encontrar seu robô no caso de você perdê-lo. O dispositivo é 

pequeno e leve, assim você não precisa se preocupar com seu peso. 
 

As nossas características únicas asseguram que o seu drone está protegido 
 

Configuração fácil e ativação 

Trackimo é simples de instalar e fácil de usar, rastreamento pela web e aplicativo para smartphone. 
 

Peso leve 

O peso leve do Trackimo não afeta a velocidade e o 

desempenho do seu zangão - pesando apenas 40 

gramas. 
 

Bateria longa 

O Trackimo oferece até 96 horas de autonomia. 
 

Cobertura Mundial 

Trackimo dispositivos GPS rastreamento drone pode ser rastreado via web ou aplicativo smartphone 

onde a recepção celular GSM existe em todo o mundo, sem custo de roaming. 
 

Rastreamento em tempo real 

GPS e GSM fornecem rastreamento em tempo real de seu drone via 

Web, iOS ou aplicativo Android, 
 

Trackimo GPS e GSM fornecem acompanhamento em tempo real de 

seu Drone via Web, iOS e / ou Android, o aplicativo também fornece 

informações essenciais, como a duração do percurso, velocidade, 

distância percorrida, rotas, movimento súbito ou impacto, alertas inteligentes (entradas e saídas de 

áreas), status da bateria e sua localização em qualquer lugar do mundo com baixo custo. 

 

DRONE 
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                                           Impacta Negócios 

                                          www.trackimobrasil.com.br 

                                          (11) 4858-4888 

http://www.trackimobrasil.com.br/

