TRACE & PROCESS

CONTROLE E RASTREABILIDADE DE
PROCESSOS

TRACE & PROCESS

Somos uma empresa de Tecnologia da
Informação com foco em soluções para o
mercado corporativo, atuamos como
integradores de soluções disruptivas que
agilizam e aprimoram a tomada de
decisão. Disponibilizamos tecnologias de
ponta e somos especialistas em controle e
rastreabilidade total de processos usando
Tecnologia RFID (Identificação por Rádio
Frequência), IoT (Internet das Coisas) e
IDriving - Telemetria Avançada

TECNOLOGIA
RFID - Identificação por radiofrequência
IoT - Internet das coisas
IA - Inteligência Artificial
BEACONS - dispositivos de geolocalização bluetooth
Wi-fi
Big Data e Small Data
BI - Businnes Intelligence
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DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA
MANUFATURA E PRODUÇÃO

PRINCIPAIS
ÁREAS DE
ATUAÇÃO

SAÚDE
MOVELEIRO
AGRICULTURA
VAREJO
HOTÉIS
LAVANDERIA INDUSTRIAL
FERROVIA E MINERAÇÃO
EDUCAÇÃO
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SOLUÇÕES E PROJETOS

Controle de expedição

Controle de Itens
Retornáveis

Gestão Total de Frota

Smart Sensor

Garantia de
Autenticidade

Controle de
Movimentação e
logística interna

Rastreabilidade

Ferrovia e Mineração

Smart Sensor
Sensor de monitoramento de vibração e operação de
máquinas
Sensor de vibração e temperatura de rolamentos em
correias transportadoras para prevenção de acidentes
Redução de custos com manutenção corretiva
Redução do tempo de máquinas desligadas em processo de
manutenção
Coleta de informações de operação das máquinas de forma
on-line
Gestão dos rolos com base em fatos
Mais Produtividade e eficiência
Mais Segurança
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Ferrovia e Mineração
Mitigação de riscos e acidentes na operação;
Gestão total de manutenção de ativos e componentes, vagões e
locomotivas;
Gestão total de rodas e rodeiros para manutenção preventiva;
Tempo despendido em manutenção por vagão em oficinas;
Indicador de eficiência da operação logística;
Posição geográfica online dos vagões e locomotivas, bem como
km percorrida por período, velocidades máximas e medias;
Sensores para monitorar temperatura dos discos de freios;
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Controle de Movimentação
e logística interna
Controle de Movimentação de itens, produtos e
equipamentos nos processos fabris e logísticos.
Gestão da eficiência operacional interna e externa;
Gestão do tempo de realização de picking;
Gestão do processo de carregamento de caminhão;
Custo hora operacional logística interna;
Gestão de operação da empilhadeira (eficiência
operacional);
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Rastreabilidade e Controle
de expedição
Rastreabilidade total de toda a cadeia produtiva da
matéria-prima até o cliente final em tempo real;
Gestão de estoque, matéria prima e produto acabado;
Monitoramento de tempos no processo produtivo;
Eficiência operacional de pessoas no processo produtivo;
Garantia de autenticidade do produto;
Garantia da correta expedição de itens;
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Garantia de Autenticidade
Garantia de autenticidade do produto;
Garantia da correta expedição de itens;
Rastreabilidade total de toda a cadeia produtiva da
matéria-prima até o cliente final em tempo real;
Gestão de matéria prima, estoque e produto acabado;
Monitoramento de tempos no processo produtivo;
Prevenção de perdas;
Inventário e rastreamento on-line;
Novas experiências de interação com o usuário;
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Gestão Total de Frota e Pneus
Gestão do processo de carregamento de caminhão;
Gestão de operação da empilhadeira (eficiência
operacional);
Controle, rastreabilidade e gestão da vida útil do pneu;
Gestão de ativos patrimoniais (bateria, farol, turbina, etc.)
Reduzir a zero a evasão de pneus (controle por
coordenada geográfica);
Aumentar ao máximo o KM percorrido (+ 400 mil KM por
pneu);
Redução no consumo de combustível (garantindo
calibragem e alinhamento de pneus);
Provisionamento de compra e recapagem de pneus;
Redução de estoque de pneus;
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SOLUÇÕES E PROJETOS

Inventário em Tempo
Real

Lavanderia Industrial

Controle de Acesso

Inventário em tempo real

Saiba a hora, quem movimentou e para onde foi
determinado produto, 99% de acuracidade
Maior eficiência operacional do estoque e processo de
embarque;
Registro automatizado das informações em tempo real da
ENTRADA DE ITENS EM ESTOQUE;
Registro automatizado das informações em tempo real da
SAÍDA DE ITENS EM ESTOQUE;
Registro dos tempos entre os LOCAIS e PROCESSOS
LOGÍSTICOS (descarregamento/estoque,
estoque/carregamento);
Maior agilidade na auditoria dos estoques de Itens;
Registro Histórico das movimentações dos Itens;
Registro de inconsistências do estoque de Itens;
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Lavanderia Industrial
Gestão e rastreabilidade total de têxteis no processo de lavanderia
industrial;
Inventário dos itens on-line e prevenção de perdas;
Redução do tempo e da operação no processo de contagem;
Redução do tempo e da operação no processo de coleta e entrega;
Coleta e entrega geoposicionada, saiba on-line onde sua operação
está e quanto tempo levou em cada cliente;
Gestão do envelhecimento dos têxteis;
Gestão total da qualidade, provisionando novas compras;
Controle da quantidade de ciclo de lavagens executada em cada
têxtil;
Etiquetas RFID inteligente, que suportam toda a vida útil do têxtil,
mantendo a rastreabilidade total e Integração com balança;
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Controle de Acesso
Controle e rastreabilidade de pessoas, tanto corporativa quanto em
condomínios;
Registro de todas movimentações ocorridas pelo seus
colaboradores nas entradas e saídas;
Saiba a data, hora, minuto e segundo que o seu colaborador entrou
e saiu da empresa;
Saiba quantas horas o seu funcionário trabalhou de fato, saiba a
jornada de trabalho de cada colaborador;
Reduza seus custos com assessoria jurídica e indenização com
processos trabalhistas;
Controle de acesso com Tecnologia RTLS (Real Time Location
System) nas frequências 433Mhz e 2.45GHz utilizando crachás
eletrônicos (Active Tags, Tags Ativas, Badge Tag)
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Anderson Bohrer da Rocha
51 99880-0846
anderson@sowx.com.br

Cleveland Júnior Soares
51 98184-6790
cleveland@sowx.com.br
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