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O que é o Rastreamento do sistema SELF RALLY?

� O App Totem envia a posição GPS via internet para o sistema
WebTotem, que mostra uma “bolinha” se movimentando sobre o mapa
do Google Maps.

� Este serviço é opcional e estará disponível em breve.

Posso contratar o rastreamento para eventos corpora tivos, eventos religiosos e etc ?
Sim. O serviço de rastreamento on-line pode ser usado em vários tipos de evento, tais como:

� Rallys, enduros , trilhas

� Regatas

� Workshop corporativo ( rastreie os membro do staff )

� Eventos outdoor

Quer ver o rastreamento agora ?

� Temos um “robozinho” que simula um competidor na trilha.

� Acesse este link e conheça o sistema de rastreamento.

� http://totemconversat.com.br/webtotem/viewrasteroriginal?id=webiddemo
Este botão mostra a funções
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Rastreamento on-line ( mais infos )

Importante lembrar que este serviço estará disponív el em breve.

� Seus amigos e familiares podem acompanhá-lo no Google Maps.

� Você pode acompanhar usando um browser ( Chrome, Safari, Opera e etc ) no seu computar, celular ou tablet
( Android ou Apple ).

� Basicamente vão ver uma “bolinha com seu número” que te representa no mapa do Google Maps.

Preciso colocar um CHIP de telefonia no equipamento  ?

� O CHIP será necessário se você optar por usar o rastreamento on-line.

� Se for somente navegar, sem utilizar o recurso do rastreamento, não é necessário.

O que é necessário para ser rastreado ?
Você precisa de Celular ou Tablet Android, com um CHIP que tenha internet disponível.

E se não há internet disponível ?
A sua posição é enviada para o sistema webTotem utilizando a rede de internet “do seu chip de telefonia”.

Se não há sinal de internet, sua posição não será atualizada na tela de rastreamento.

Assim que o sinal “voltar”, sua posição volta a ser atualizada.

Se faltar sinal de internet, terei pane no resultad o ? (não, resultado ok)
Não. O resultado da prova não precisa de sinal de internet.

Se o sinal de internet falhar, o tracklog continua sendo gravado na memória interna ( flash ) do Android.

Então a colocação de um CHIP assim como o uso do rastreamento on-line são opcionais.

Posso usar meu celular pessoal para fazer o rastrea mento ? (sim, se Android)
Sim. Instale o App Totem no Celular ( Android ), cadastre o Token da Prova e pronto.

Por exemplo você pode usar um Tablet Android sem CHIP como Road Book Digital ( para navegação ) e usar um
segundo celular Android ( seu celular de uso pessoal, desde que Android ) para fazer o Rastreamento.

Mas também pode colocar um CHIP no tablet de navegação e todas as funções estarão concentradas em um
único equipamento.

Posso compartilhar (“rotear”) a internet de outro c elular ? (sim)
Sim, você pode por exemplo compartilhar a internet de um Celular Apple. Seu Android vai se conectar ao Apple via
wi-fi e vai usar a internet do outro celular.

Cor das “bolinhas” no mapa

Até 9 km/h

De 10Km/h até 49km/h

De 50km/h oum mais

Mais informações
 Acesse http://selfrally.com.br/selfrally.html


