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AOM TSI é uma solução completa para o monitoramento e controle eficaz
de frotas especiais.
ESTE PRODUTO POSSUI TRÊS OPÇÕES DE MÓDULOS PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO MERCADO:
AOM MDVR: Vídeo integrado e rastreamento, com monitoramento online
das imagens do veículo através da tecnologia 3G e da sua localização
geográfica através de GPS;
AOM LAP: Blitz Stand Alone LAP “Leitura Automática de Placas”, que
disponibiliza aos oficiais informações de placas de veículos procurados ou
com restrições em seu cadastro;
AOM MOBILE: Módulo portátil, terminal de serviço móvel para gravação e
envio de vídeos, imagens, áudio e posição geográfica em tempo real.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ITEM

DESCRIÇÃO

IMAGEM

4 câmeras - 2 internas e 2 externas
HD de 500 GB - opcional: suporta até 1 Tb
Compressão e vídeo H264
AOM EMBARCADO

Módulos GPS, 3G e WiFi
Caixa metálica com trava e preparada para suportar altas
temperaturas e vibrações
Monitor LCD de 7”
Certificações: CE, FCC, ISO-7637, ISO-16750
Câmera especial OCR com lente de 7,5 - 50mm CCD 1/3
HD de 500 GB - opcional: suporta até 1 Tb
Compressão de vídeo H264

AOM LAP

Módulos 3G e WiFi
Caixa metálica com trava e preparada para suportar altas
temperaturas e vibrações
Monitor LCD de 7”
Display de 3,5” touch screen
Câmera de 5MP
Módulos GPS, 3G, 4G, WiFi e Bluetooth V.4.0

AOM MOBILE

Identificação através de reconhecimento biométrico e com
reconhecimento de face opcional
Bateria de 2100 mah - 4 horas com a utilização de todos
os recursos
Proteção IP66 e resistente à quedas “1,5 metros”

Esta solução esta disponível na plataforma Saas TSI e pode ser oferecida como serviço. Desta forma, o cliente terá acesso ao
gerenciamento de todos os módulos AOM TSI sem a necessidade de aquisição de infraestrutura.
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