


A tecnologia MobRonda oferece um completo 
gerenciamento de equipe, gerando economia 
e um acompanhamento completo de 
horários, localizações e produtividade 
para as empresas.

O colaborador poderá iniciar uma 
ronda, marcar locais e finalizar sua 
ronda pelo aplicativo. 

O gestor acompanhará, em tempo  
real, o horário de cada marcação, 
poderá visualizar o tempo total 
realizado em cada ronda, verificar  
as fotos, trajetos e a geolocalização, 
além de solicitar retornos.

O SISTEMA



    Realize solicitações a qualquer momento direcionadas ao celular  
    do funcionário para saber se ele está no posto e alerta.

    Relatórios completos das rondas.

    Controle de geolocalização. 

    Obtenha a localização do dispositivo  
    (celular/tablet) em tempo real.

    Solicitação de fotos do  
    funcionário e do local.

    Leitura do QR Code do local.

    Cadastre clientes, celulares,  
    funcionários/vigias e locais.

    Personalização dos perfis de acesso.

    Envio de relatórios pelo funcionário

FUNCIONALIDADES



Painel acessado através do www.mobronda.com.br.  
Nele serão realizados os cadastros, configurações, personalizações  

e onde todos os relatórios serão disponibilizados.

PAINEL GESTOR



RELATÓRIO DAS RONDAS

TENHA ACESSO EM TEMPO REAL:  
Localizações, trajetos percorridos, fotos dos locais, tempo das rondas, 
notificações, relatórios, acompanhento completo de produtividade 

Relatórios nos formatos GRÁFICO, TABELA e COORDENADAS



ACOMPANHE O TRAJETO:  
Personalize os intervalos em que as localizações serão obtidas 

automaticamente. Obtenha informações de distância percorrida, data 
celular, data do GPS, tipo de localização, precisão, tipo de conexão. 

RELATÓRIO DAS RONDAS



Oferecemos um mês de gratuidade, sem compromisso, 
para que possam conhecer melhor todas as funcionalidades 
oferecidas pelo sistema MobRonda e realizar os testes.  
Não há taxa de adesão nem multa por cancelamento.

Para iniciar, basta realizar o cadastro no site  
www.mobronda.com.br selecionando o número de 
dispositivos que deseja utilizar para as marcações de ronda.

Com o login e senha criados, o painel gestor já estará 
disponível e deve ser acessado neste mesmo endereço. 

E então é só realizar os cadastros de clientes, funcionários, 
celulares e locais, além das personalizações.

Para baixar o aplicativo, procure por MobRonda Corporativo  
no Google Play. Link aqui

COMO INICIAR

www.mobronda.com.br
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.mobtech.mobronda


SUPORTE TÉCNICO

Oferecemos suporte técnico de segunda a sexta-feira,  
de 9h as 18h, pelos seguintes canais de comunicação:

Estamos sempre à disposição para auxiliá-los ! Obrigado !

W W W.M O B R O N DA . CO M . B R

MOBTECH MOBILE SOLUTIONS
        contato@mobtechsolucoes.com.br

    suporte.mobtech

31 4042 0803                 


