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RESUMO
Hoje, a maioria dos passageiros de ônibus desfruta de WiFi público de alta velocidade, paga bilhetes on-line
e rastreia os horários de chegada de ônibus usando seu smartphone. Além disso, a maioria dos usuários de
transporte público não pode imaginar suas viagens sem ver informações relevantes nas telas de sinalização
digital montadas em ônibus, bem como sem as câmeras internas garantindo sua segurança. Tudo isso não seria
possível sem o hardware de comunicação avançado conectando pessoas, equipamentos e serviços em nuvem em
um sistema contínuo.

DESAFIO
Para acompanhar os concorrentes e as necessidades dos passageiros, as empresas de ônibus buscam soluções
confiáveis, facilmente implementáveis e econômicas para garantir o acesso Wi-Fi público, capacitar sistemas de
pagamento eletrônico, câmeras de CFTV e telas de sinalização digital. Todos os componentes dessa solução não
seriam possíveis sem fonte confiável da Internet e hardware de comunicação avançado.

SOLUÇÃO
O RUT955 da Teltonika é um dispositivo único capaz de lidar com a maioria dos desafios de conectividade a
bordo com facilidade. É favorecido entre nossos parceiros no campo de transporte devido à conexão confiável
que é capaz de fornecer usando SIMs duplos de comutação automática, grande número de interfaces físicas e
certificação E-mark, garantindo total conformidade com vários requisitos importantes ao montar dispositivos
adicionais em veículos automotores de reposição.
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BENEFÍCIOS
• Forneça serviços de rastreamento de localização precisos usando o módulo GNSS incorporado.
• Conecte pelo menos sete câmeras de segurança IP CFTV 1080p30 devido ao robusto e confiável Cat4 LTE.
• Forneça hotspot seguro para passageiros com publicidade e página de destino (Landpage) para navegação
conveniente e gerenciada.
• Empodere as telas de sinalização digital em todo o veículo para serviços de informação e publicidade.
• Forneça conectividade a terminais de bilhetes novos ou existentes, via Ethernet ou Serial, para garantir
pagamentos com cartão ou coletar e fazer upload de estatísticas de bilhetes para a plataforma da operadora.
• Além disso, elementos de E / S, como os botões de pânico, podem ser instalados no barramento para dar ainda
mais controle aos operadores.

POR QUE TELTONIKA?
O RUT955 da Teltonika é um dispositivo único capaz de lidar com a maioria dos desafios de conectividade a
bordo com facilidade. É favorecido entre nossos parceiros no campo de transporte, devido à conexão confiável
que é capaz de fornecer usando SIMs duplos de comutação automática, grande número de interfaces físicas e
certificação E-mark. Além disso, o RUT955 é compatível com o Teltonika Remote Management System (RMS), que
permite que os operadores do sistema gerenciem convenientemente sua frota de roteadores remotamente de
qualquer lugar, mesmo sem IP público!
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