SERVIÇOS DE TI
Projetos de Integração

Smart City
Transport

Smart City Transport da SONDA provê uma solução de transporte que responde, de maneira eficiente
e integral às necesidades atuais das cidades, uma vez que foi desenhada e articulada para apoiar,
com o uso intensivo de Tecnologias da Informação, sistemas multimodais de transporte público de
passageiros.

Valor para o Negócio
A solução de transporte de SONDA foi desenhada e
construída de forma alinhada à realidade latino-americana,
considerando em seu desenho equipamentos e componentes
que permitem aos sistemas se adaptarem, de forma fácil
e adequada, à cultura dos usuários e a preços acessíveis
para as instituições públicas e privadas para as quais essa
tecnologia deverá prestar seus serviços.
Benefícios
• Acesso a uma equipe de especialistas com experiência
na indústria de transporte público na América Latina,
com conhecimentos e competências necessários para  
implementar e operar soluções que respondem, de maneira
eficiente, às necessidades específicas do negócio.
• Integrador com presença regional em 10 países da América
Latina e com mais de 3.000 cidades sob cobertura, o que
se traduz em um vasto conhecimento da realidade da
região, elemento chave para oferecer uma solução adequada
 às necessidades específicas de transporte de cada projeto.
• Capacidade financeira para fazer frente a projetos de
grande escala e complexidade.
Características
A solução de transporte da SONDA abrange o desenho,
a implementação, o modelo de serviços e os serviços de
continuidade operacional sob três pilares fundamentais:
• Sistema de Arrecadação (end to end):
Abrange, desde o POS, terminais de autosserviço e
tecnologia móvel para venda e carga por meio de todos os
sistemas de arrecadação, até os sistemas de compensação e
de pagamento aos operadores de transporte.

Serviços relacionados
• Integração de redes e comunicações.
• Aquisição de HW e SW.
• Field Services.

Projetos de Integração
Muitas organizações vêem a necessidade de conduzir
processos de transformação radical que envolvem a
integração de vários sistemas para aumentar a sua
participação no mercado, tornarem-se mais eficientes e
estarem alinhadas com as necessidades de longo prazo dos
seus clientes e às demandas do mundo moderno e altamente
conectado.
Ao abordar um projeto de integração de sistemas com a
SONDA, as organizações têm um aliado na identificação
do desafio sobre o qual devem direcionar seus esforços,
propondo soluções e trabalhando no desenho e construção
da solução de excelência que permita obter um nível de
qualidade que atenda às expectativas dos clientes no longo
prazo.

• Gestão da Frota:
Permite o controle, monitoramento e gerenciamento online de uma frota de transportes, para que os operadores
possam gerir os seus veículos no solo, controlar a
capacidade de frequência e passageiro oferecidos em todos
os momentos, bem como para a Autoridade de Transporte
poder realizar uma gestão com base no localização
fornecida via GPS.

Nossa solução de projetos e integração de sistemas é
end-to-end e pode incluir atividades de planejamento,
design, implementação e gestão de projetos de soluções
informatizadas, com serviços associados, a partir da
integração de elementos de software (próprio ou de
terceiros), hardware e comunicações, para resolver as
necessidades técnicas ou de negócio específicas de clientes,
por meio do uso apropriado de TI, reduzindo, assim, o
número de fornecedores e centralizando a responsabilidade
global do projeto na Sonda (one stop shopping).

• Informação para o Usuário:
Fornece informações de frequência, viagens e tempos de
espera dos usuários que utilizam o transporte.

Mais informações em www.sonda.com
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