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PLANOS À MEDIDA DAS SUAS NECESSIDADES.
infotainment next stop announcement and tracking
ACESSO AO PORTAL SEM NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO
Aceda no PC de secretária ou no telemóvel ao portal NSS INSAT.
Apenas é necessário acesso à internet.

REDEFINIMOS A FORMA DE INFORMAR.

O INSAT é um sistema de infoentretenimento a bordo com aviso de próxima paragem,
capacidade de reprodução de conteúdos multimédia e monitorização remota.

SEGMENTAÇÃO DA FROTA POR GRUPOS
Divida a sua f rota por grupos de forma a simplificar a gestão.

DISPONÍVEL EM DOIS FORMATOS

MONITORIZAÇÃO EM TEMPO REAL
A qualquer momento pode verificar o estado dos dispositivos.

21.5 polegadas

29 polegadas

INTEGRAÇÃO COM INDICADORES DE DESTINO
Verifique em tempo real as informações apresentadas pelos
Indicadores de Destino NSS e, em caso de necessidade, atualize de
forma remota as bases de dados.

GESTÃO DE CONTEÚDOS MULTIMÉDIA
A gestão dos conteúdos multimédia é totalmente centralizada.

GEORREFERENCIAÇÃO DE CONTEÚDOS
Porque há mensagens que só fazem sentido numa determinada zona,
utilize a calendarização e a georreferenciação dos conteúdos para
agendar e automatizar a sua reprodução em determinados locais
(potencial de publicidade a negócios locais).

ASSISTÊNCIA E GARANTIA VITALÍCIAS

REPLETO DE FUNCIONALIDADES.

A NSS garantre a assistência técnica e garantia durante a subscrição
do serviço.

INFORMAÇÕES
SOBRE A VIAGEM

ANÚ N C I O S SO N O R O S

Linha

Anúncio sonoro da próxima

Ligação ao sinal de paragem

Destino

paragem, sem necessidade de

STOP do veículo

Apresentação das próximas paragens

gravação prévia

Feed de notícias

Tempos de chegada estimados

Suporte multi-idioma

Alterações de serviço
Informação horária sincronizada

Interfaces de ligação

REPRODUÇÃO MULTIMÉDIA

O UT R A S I N FO R M AÇÕES

CO MPAT I BI LI DA D E

R E N TA BI LI Z AÇÃO

Conteúdos geridos remotamente

ITxPT

Publicidade direccionada a zonas

Reprodução de vídeos e imagens

API proprietária para expansão

específicas

Calendarização e georreferenciação

de funcionalidades

Alcance extenso a milhares de pessoas

dos conteúdos

Integração com serviços Web

por dia

Adaptação ao SAE do cliente

Excelente meio difusor de informação,
devido ao seu carácter móvel e itinerante

GESTÃO REMOTA DOS DISPOSITIVOS E CONTEÚDOS.

VEJA-O EM ACÇÃO!
Vídeo promocional do INSAT

INFOENTRETENIMENTO A BORDO.

POTENCIAL DE RENTABILIDADE ILIMITADO.

Transmitir conteúdo relevante, dinâmico e envolvente. Integrar
informação ao passageiro com entretenimento ou outro tipo de conteúdo
útil, como notícias e previsão do tempo, é o futuro da sinalização digital
em veículos de transporte público.

Meio móvel de transmissão de conteúdos digitais e dinâmicos, altamente
rentável e de fácil retorno, de alcance massivo.

PORQUE O TEMPO CONTA.
Melhorar a eficácia operacional das empresas de transportes públicos,
reduzindo a incerteza durante a viagem e permitindo, também, planos
alternativos em caso de atrasos, irá traduzir-se, proporcionalmente, numa
maior satisfação junto dos utilizadores e consequente aumento de
passageiros.

Direcionar os passageiros a zonas específicas de compras, restaurantes ou
eventos através da ferramenta de georreferenciação.
Promover o turismo e destinos de interesse. Apostar na divulgação e
promoção de produtos e ofertas locais.
Divulgação de promoções, serviços e outros conteúdos publicitários.

JUNTAMOS O MELHOR DE DOIS MUNDOS:
INFORMAÇÃO AO PASSAGEIRO + ENTRETENIMENTO

