
 

 
Informação à Imprensa – 14 de Maio de 2002 

 

Machine -to -Machine 

Optimus com Soluções Empresariais Certificadas 
 

A Optimus já disponibiliza comercialmente as suas primeiras Soluções Empresariais Certificadas na 

área do M2M (Machine-to-Machine). Estas soluções permitem às empresas o acesso a um conjunto 

de aplicações e soluções que simplificam e optimizam os seus procedimentos garantindo, 

simultaneamente, uma maior eficácia e um maior controlo de custos. 

 

As Soluções Certificadas M2M da Optimus podem aplicar-se a todas as áreas de negócio 

(distribuição, transportes, restauração, …), na medida em que o tipo de informação que estas 

soluções permitem disponibilizar é transversal a vários sectores de actuação: Monitorização e 

informação em tempo real, gestão de avarias, transacções online, ruptura de stocks, alarmes, entre 

outros. 

 

Apoiando o desenvolvimento e pesquisa de novas soluções nos melhores parceiros tecnológicos - 

OPT Telecomunicações, PTHMB, Quadriga e Proteres, a Optimus certifica todas as soluções M2M 

apresentadas, garantindo os melhores preços de venda, instalação da solução, pós-venda e 

formação para o cliente final. 

 

Entre as soluções que a operadora já oferecia, mas que agora se encontram certificadas, contam-se 

a gestão de máquinas vending, a gestão de frotas, o sistema de alertas, o fax móvel e o sistema de 

mensagens. 

 

 

 

Gestão de Máquinas Vending 

Permite ligar o parque de máquinas de vending de uma empresa a um centro de controlo, reduzindo 

os custos associados e garantindo uma gestão eficaz. Para além de facilitar o acesso online aos 

relatórios operacionais de cada ponto de venda, permite saber o número de unidades vendidas, o 

dinheiro no cofre e o total vendido, e emite alarmes no caso de avarias ou de rupturas de stock. 

Através da solução de vending da Optimus desenvolvida em parceria com a Proteres, é possível 

garantir uma gestão eficaz do parque de máquinas de venda automática, assegurando um controlo 

remoto e uma monitorização de todas as variáveis, independentemente das marcas e modelos de 

máquinas de vending existentes. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Gestão de Frotas 

Saber a todo o momento onde se encontram e quais as rotas das viaturas da empresa é uma das 

principais funcionalidades da Gestão de Frotas Optimus. Esta solução, desenvolvida em parceria com 

a Quadriga, permite a localização automática de viaturas por GSM/GPS e o seu acompanhamento 

em tempo real, a visualização das rotas efectuadas, a emissão de ordens de serviço por SMS e a 

recepção de alarmes de desvio de rotas. O sistema de Gestão de Frotas permite aumentar a 

produtividade, garantindo um tempo de resposta rápida e uma maior qualidade de serviço e eficácia.  

 

Sistema de Alertas Optimus 

É uma aplicação desenvolvida especificamente para os Bombeiros Portugueses com o objectivo de 

optimizar as chamadas de alerta nos diversos tipos de ocorrências. O Sistema de Alertas Optimus 

utiliza na sua comunicação com os utilizadores canais de sinalização próprios. A corporação de 

bombeiros tem assim a possibilidade de alertar os seus bombeiros para chamadas de emergência, 

criando grupos para as várias situações, garantindo a entrega da informação e gerindo o número de 

elementos  que vão estar na ocorrência. 

 

 

Quanto ao Fax Móvel, é particularmente vantajoso no envio e recepção de documentos urgentes, 

aliando qualidade, funcionalidade e polivalência, já que funciona como fax, scanner e impressora num 

único equipamento móvel. O Sistema de Mensagens é uma aplicação que permite o envio e 

recepção de mensagens escritas a partir de um PC. 

 

 

Com o intuito de esclarecer de uma forma mais pormenorizada e detalhada todos os seus clientes, a 

Optimus criou o link Soluções Empresariais Certificadas no site www.optimus.pt. 


