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1. Acesso ao Sistema

Entrar no site da NIPPONSAT

http://www.nipponsat.com.br

 CLICAR em Restrito

 CLICAR em Localiza meu veículo - Novo
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http://www.nipponsat.com.br/


1. Acesso ao Sistema

 DIGITE seu Usuário: CPF/CNPJ

 DIGITE sua senha

 CLICAR em efetuar login
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1. Acesso ao Sistema

Tela inicial do Software
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2. Localização atual

2.1 - Mapa – posição atual: Visualiza 

todos os veículos em um único mapa.

Chave o veículo: LIGADA

Chave o veículo: DESLIGADA
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2.2 Relatório – posição atual

2.2.1 ID: Número de veículos cadastrados no 

sistema.

2.2.2 Veículo: Modelo/Placa do veículo.

2.2.3 Status: Ok (sem inconformidades)

Bateria (a alimentação externa do rastreador 

foi desconectada) Inválido (sem precisão de 

localização).

2.2.4 Última posição: data e hora da última 

posição do rastreador.

2.2.5 Coordenadas: Latitude e Longitude do

veículo, ao clicar será transferido diretamente

para o mapa do Google com a posição do

veiculo.

CLIQUE para gerar arquivo em Excel
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2. Localização atual



2.2 Relatório – posição atual

2.2.6 Endereço: clicando no       visualiza o 

endereço que se encontra o veiculo.

2.2.7 Mapa: clicando no mapa, será direcionado 

para onde está o veículo.

2.2.8 Vs: Versão do rastreador.

2.2.9 Vel.(km/h): Velocidade do veículo atual.

2.2.10 Bloqueio: se o cadeado estiver:   

ABERTO significa que o veículo está                          

- DESBLOQUEADO. 

FECHADO significa que o veículo está          

- BLOQUEADO.
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CLIQUE para gerar arquivo em Excel



2.2 Relatório – posição atual

2.2.11 Chave: se a chave estiver na cor:

VERDE veículo ligado

VERMELHA veículo desligado

2.2.12 GPS: Informa o status do rastreador:

• VALIDO: com precisão de localização.

• INVALIDO: sem precisão de localização.

2.2.13 Satélites: Quantidade de satélites

identificado pelo rastreador.

Observação: Para precisão da localização é

necessário quantidade mínima de 4 satélites.
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CLIQUE para gerar arquivo em Excel



2.3 Resumo do veículo

2.3.1     Hodômetro

2.3.2     Horímetro

2.3.3     Cadastrar condutor

2.3.4     Excluir condutor

2.3.5     Resumo diário

2.3.6     Nova manutenção

2.3.7     Ver manutenções

2.3.8     Adicionais

2.3.9     Ver adicionais

2.3.10   Abastecer

2.3.11   Extras

CLIQUE para gerar arquivo em Excel
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2.3 Resumo do veículo

2.3.1 Hodômetro: Calcula quantos

quilômetros um veículo percorreu em um

determinado período. O sistema irá atualizar

o hodômetro automaticamente conforme o

deslocamento do veículo.

 CLICAR em

 Insira o Km referente ao hodômetro do

veículo.

Observação: Poderá ocorrer diferenças, entre o hodômetro do veículo com o sistema, pelo motivo de existirem áreas sem sinal

de cobertura da operadora de telefonia móvel.

COMO CADASTRAR:
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2.3 Resumo do veículo

2.3.2 Horímetro: Controla as manutenções

preventivas através das horas trabalhadas.

Ao efetuar o cadastro atual do horímetro, o

sistema irá atualizá-lo automaticamente

conforme as horas trabalhadas do veículo.

*Utilizado para veículos que não tem

hodômetro, no caso empilhadeiras, entre

outros.

*Entende-se como horas trabalhadas o

veículo com a chave de ignição ligada.

 CLICAR em

 Horímetro atual

 Horímetro para manutenção

 Nome da manutenção

Observação: Poderá ocorrer diferenças, entre o horímetro do veículo com o sistema, pelo motivo de existirem áreas sem sinal de 

cobertura da operadora de telefonia móvel.

COMO CADASTRAR:
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2.3 Resumo do veículo

2.3.3 Cadastrar condutor: Cadastra o

condutor que está utilizando o veículo no

momento.

Para cadastrar outro condutor para o

veículo, deverá excluir primeiramente o

condutor ativo.

 CLICAR em

 Insira o nome do condutor do veículo.

COMO CADASTRAR:

11



2.3 Resumo do veículo

2.3.4 Excluir condutor: Exclui condutor

ativo no veículo.

 CLICAR

COMO EXCLUIR:
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2.3 Resumo do veículo

2.3.5 Resumo diário: Informa o resumo

diário do veículo, indicando: velocidade

máxima/média, Km percorrido, Km

acumulado, última atualização, motorista

e início viagem.

 CLICAR
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2.3 Resumo do veículo

2.3.6 Nova manutenção: Cadastra uma

ou várias manutenções preventivas para

o veículo.

Exemplo: troca de óleo, filtro de ar,

revisão entre outros.

 CLICAR em

 Km atual do veículo

 Km para manutenção

 Nome da manutenção

Observação: Quando estiver próxima a 200Km  de ser efetuada a manutenção, o sistema informará diariamente através do e-

mail cadastrado. 

COMO CADASTRAR:

14



2.3 Resumo do veículo

2.3.7 Ver manutenções: Visualiza todas as

manutenções preventivas cadastradas.

 CLICAR
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2.3 Resumo do veículo

2.3.8 Adicionais: Cadastra diversas

informações referente ao veículo.

Exemplo: veículo em manutenção na

data 20/10/2016.

 CLICAR

COMO CADASTRAR:
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2.3 Resumo do veículo

2.3.9 Ver adicionais: Visualiza todas as

informações cadastradas.

 CLICAR
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2.3 Resumo do veículo

2.3.10 Abastecer: Cadastra o abastecimento

de combustível realizado no veículo.

 CLICAR

 Litros abastecidos (L)

 Valor/litro (R$)

 Km atual do veiculo (Km)

 Data/mês/Ano

 Nome do posto (opcional)

COMO CADASTRAR:

18



2.3 Resumo do veículo

2.3.11 Extras: Registra gastos extras

com o veículo.

Exemplo: troca de óleo, lava-car, troca do

filtro, troca de pneu, entre outros.

 CLICAR

 Descrição de despesas

 Nome do estabelecimento

 Valor gasto (R$)

 Data/mês/Ano

COMO CADASTRAR:
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2.4 Área do cliente

 Atualizar dados cadastrais

 Renovar anuidade

 Segunda via de boletos

 Contratos de locação gerados

 Termo de adesão

 Ajustar fuso horário local

 Inclui o LOGOTIPO de sua empresa
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3. Comandos

Envia o comando de BLOQUEIO e

DESBLOQUEIO do veículo.

O acesso pode ser realizado através do

computador ou qualquer dispositivo móvel

com acesso a internet.

 Selecione o veículo que deseja efetuar o 

comando.

 CLIQUE no botão de                        ou

 Para visualizar os comandos enviados 

CLIQUE

Observação: Somente veículos que possuírem bloqueio instalado.

COMO ENVIAR COMANDO:
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4. Trajeto no mapa

4.1 Mapa: Visualiza todos os pontos onde o

veículo percorreu.

O usuário terá acesso ao relatório por um

período de 90 dias em sua área.

Para o usuário efetuar a pesquisa deverá inserir

data/hora inicial e data/hora final. Esta data/hora,

não pode ser superior a 15 (quinze) dias.

 Selecione o veículo que deseja efetuar a 

visualização.

 Seleciona a data/hora INICIAL E FINAL.

 CLIQUE

COMO VISUALIZAR:
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4. Trajeto no mapa

4.2 Relatório trajeto: Visualiza o relatório

detalhado de latitude e longitude por onde o

veículo percorreu. Para visualizar o

endereço, deverá ser CLICADO no .

 Selecione o veículo que deseja efetuar a 

visualização.

 Seleciona a data INICIAL E FINAL.

 CLIQUE

COMO VISUALIZAR:
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5. Relatório do trajeto

5.1 Gerar relatório: Relatório com os nomes 

das ruas aonde o veículo percorreu.

 Selecione o VEÍCULO que deseja efetuar a 

visualização.

 Selecione a data/hora INICIAL e FINAL.

 CLIQUE

Observação: Clicando no LINK de coordenadas, você será direcionado para o mapa (Google Maps), para saber especificamente, 

onde estava o veiculo naquele momento selecionado.

COMO VISUALIZAR:
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5. Relatório do trajeto

5.2 Gerar KML: O arquivo KML possibilitará

a visualização do trajeto via GOOGLE

EARTH.

O GOOGLE EARTH é um programa do

GOOGLE que possibilita a visualização em

3D, dos locais onde o veículo percorreu.

Para baixar o programa GOOGLE EARTH, acesse o site https://www.google.com.br/intl/pt-BR/earth/

COMO GERAR ARQUIVO:

 Selecione o VEÍCULO que deseja efetuar a 

visualização.

 Selecione a data/hora INICIAL e FINAL.

 CLIQUE

 Insira o arquivo gerado KML no programa 

GOOGLE EARTH
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6. Resumo de viagem

Informa o resumo do trajeto percorrido pelo

veículo em uma data específica.

 Selecione o veículo que deseja efetuar a 

visualização.

 Seleciona a data INICIAL E FINAL.

 CLIQUE

COMO VISUALIZAR:

26



7. Resumo de eventos

Informa todos os eventos ocorridos com o

veículo.

Eventos como: velocidade excedida, bateria

desconectada e botão pânico.

 Selecione o veículo que deseja efetuar a 

visualização.

 Selecione Data do resumo.

 CLIQUE

Observação: Eventos de botão pânico, somente para clientes com o acessório instalado.

COMO VISUALIZAR:
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8. Múltiplos mapas

Visualiza um ou mais veículos em mapas

separados.

Esse campo efetua atualização automática.

Observação: Caso queira visualizar

individualmente o veículo, clique na

descrição do veículo (modelo-placa).
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9. Avisos

Cadastra avisos para recebimento através

de e-mail.

Avisos como: velocidade excedida, bateria

desconectada, botão pânico acionado.

 Selecione o veículo.

 Insira o e-mail para receber aviso.

 Selecione velocidade limite.

 CLIQUE

 CLIQUE

 CLIQUE

COMO CADASTRAR:

Observação: Avisos de botão pânico, somente para clientes com o acessório instalado.
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10. Âncora

Envia notificação através do e-mail

cadastrado, quando o veículo for descolado a

partir de 100 metros do local onde se

encontra.

Observação: Caso a âncora for criada através

de seu aparelho móvel (celular, tablete e etc.)

o aviso será via notificação no próprio celular.

 Insira o e-mail para receber o aviso.

 Para criar âncora CLlQUE

 Para visualizar âncoras criadas,

CLIQUE

COMO ATIVAR:
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11. Cerca eletrônica

11.1 Criar regra de cerca eletrônica

Normal: Avisa quando o veículo sair do

perímetro cadastrado.

Reversa: Avisa quando o veículo entrar no

perímetro cadastrado.

 Selecione o tipo da cerca eletrônica.

 Insira o raio (perímetro) da cerca em (metros)

 Insira o e-mail para receber o aviso.

 Insira o nome de identificação. 

Exemplo: casa, empresa, destino e etc.

 Insira o endereço que deseja e 

CLIQUE

COMO CRIAR:
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Observação: Caso não apareça a LATITUDE e LONGITUDE, digite o endereço novamente de forma detalhada.

Exemplo: Rua Doutor Reynaldo Machado, 1063, Prado Velho – Curitiba PR



11. Cerca eletrônica

 OU selecione o endereço diretamente no 

mapa.

 CLIQUE

11.2 Ativar cerca eletrônica no veículo

 Após CRIAR REGRA CLIQUE no

botão

 Selecione a regra que deseja ativar.

 CLIQUE

 Selecione o veículo o qual deseja criar a 

regra.

 CLIQUE
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12. Alteração de Cerca Eletrônica

Altera o raio e o e-mail cadastrado,

possibilita visualizar o ponto onde foi criada a

cerca.

 CLIQUE Editar

 Insira o raio (perímetro) da cerca em 

(Metros).

 Insira o e-mail para receber o aviso 

(Opcional).

 CLIQUE

COMO ALTERAR:

33



12. Alteração de Cerca Eletrônica

Visualiza Cerca Eletrônica criada

Visualiza a cerca eletrônica criada no

veículo.

 CLIQUE Visualizar

COMO VISUALIZAR:
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13. Histórico cercas

Visualiza o relatório das cercas.

 Selecione data/hora INICIAL e FINAL.

 Selecione a cerca eletrônica. CLIQUE

 Selecione o veículo. CLIQUE

 CLIQUE

 Do lado direito da tela, visualiza o histórico 

da cerca eletrônica.

COMO VISUALIZAR:
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14. Cálculo de proximidade

Verifica qual a distância do veículo do 

endereço informado.

 Insira o endereço do destino.

 CLIQUE

COMO VISUALIZAR:
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15. Relatório dos condutores

Visualiza os condutores:

ATIVOS: condutor que esta fazendo uso do 

veículo.

DESATIVADOS: condutor que não esta 

fazendo uso do veículo.

 Selecione o status dos condutores, ATIVOS 

ou DESATIVADOS.

 CLIQUE

 CLICANDO visualiza o trajeto 

percorrido pelo condutor.

 CLIQUE para desocupar o veículo.

COMO VISUALIZAR:
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16. Relatório manutenções

Visualiza relatórios de todas as manutenções 

que foram cadastradas.

 Manutenções preventivas por Km 

percorridos.

 Manutenções preventivas por horas 

trabalhadas.
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17. Relatório combustível

Visualiza abastecimentos cadastrados.

 Insira data INICIAL E FINAL.

 CLIQUE

COMO VISUALIZAR:
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18. Relatório despesas

Visualiza as despesas cadastradas.

 Insira data INICIAL E FINAL.

 CLIQUE

COMO VISUALIZAR:
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19. Relatório celular

Visualiza avisos enviados ao celular.

 CLIQUE

COMO VISUALIZAR:
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20. Cadastrar cartão RFID

Cadastra o cartão para identificar o condutor 

que esta fazendo uso do  veículo.

 Número Serial (S) do cartão: insira o 

código de identificação localizado no cartão.

 Nome de identificação: insira o nome do 

motorista. 

 CLIQUE

COMO CADASTRAR:
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21. Vincular cartão

Efetua vínculo do cadastro do cartão com o 

veículo.

 CLIQUE

 Selecione o cartão (MOTORISTA) que 

deseja vincular.

 CLIQUE

 Selecione o veículo que deseja gravar o 

cartão.

 CLIQUE

COMO VINCULAR:
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22. Ativar/Desativar leitor RFID

ATIVA e DESATIVA o identificador do cartão.

 CLIQUE na opção AÇÃO, Ativar ou 

Desativar.

COMO EFETUAR:
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23. Relatório RFID

Gera o relatório dos cartões de identificação.

 CLIQUE 

 Selecione o cartão (MOTORISTA) que 

deseja vincular.

 CLIQUE

 Selecione o veículo que deseja gerar o 

relatório.

 Selecione o tipo do relatório

 Insira a data do relatório

 CLIQUE

COMO GERAR:

Observação: Relatório do veículo: Informa todos os cartões (motoristas) que ativou no veículo.

Relatório do cartão: Informa todos os veículos que aquele cartão (motorista) ativou.
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24. Avisos no celular

Habilita recebimento de avisos em seu

celular.

 Selecione os avisos que deseja receber em 

seu celular. 

 CLIQUE 

COMO HABILITAR:
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25. Acesso secundário

Configura permissões do usuário secundário.

 Selecione as permissões que o usuário  

secundário terá acesso ao sistema.

 CLIQUE

COMO CONFIGURAR:
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26. Senha secundária

Cadastra senha secundária para outros 

usuários.

 Selecione o veículo que será liberado para

visualização

Observação: Pode ser selecionado mais de

um veículo para visualização.

 Insira a senha para o acesso secundário.

 CLIQUE

COMO CADASTRAR:
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Observação: Caso necessite EXCLUIR o acesso liberado, CLIQUE no 



27. Suporte

Apresenta todos os canais de contato com a 

Nipponsat.

 Escreva sua mensagem na caixa de texto.

 CLIQUE

 CLIQUE para obter a 

resposta de sua solicitação.

ESCREVA PARA O SUPORTE:

VISUALIZAR RETORNOS:
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28. Alterar senha

Altera a sua senha de acesso.

 Digite a NOVA SENHA.

 Confirme a NOVA SENHA.

 CLIQUE

COMO CADASTRAR:
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