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Gestão de ativos

A Internet das Coisas (IoT) reúne várias tecnologias que 

permitem monitorar ativos buscando informações do tipo:

• Onde está: Geolocalização.

• Como está: Monitoramento de variáveis periodicamente.

• Alarme: Notificação de situação de exceção.

• Telecomando: Enviar um comando para acionamento de 

uma função do ativo.



Nossa experiência

➢ Desenvolvimento de produtos eletrônicos 

complexos.

➢ Experiência em projeto e implantação de 

sistemas com Tecnologia de Automação – TA, 

por exemplo:

• Plataformas de Petróleo

• Hidroelétricas

• Automação de máquinas

• Automação de utilidades
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Um exemplo: Coolers Comerciais

Monitoramento de coolers de bebidas:

➢ Localização

➢ Controle qualidade de utilização do cooler

➢ Inteligência de Marketing

➢ Manutenção preventiva

LPWAN



LoRaWAN 
rede local

WI-FI

Nossas Tecnologias de Comunicação IoT

LPWANs

• Baixo consumo de energia

• Dispositivos compactos

• Longo alcance 

• Custo de conexão baixo



Nossos parceiros estratégicos

Microeletrônica
Tecnologia em software 

corporativo

Indústria 4.0

Conectividade IoT

Design MecânicoLogística na China

ManufaturaGeolocalização



Nossos clientes



Wide Area Control and Supervision

Dispositivos IoT



Dispositivos e sensores
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Movimento / Vibração



Principais características

• Bateria substituível com duração de até 10 anos

• Rede LPWAN Sigfox – Baixo custo de comunicação

• Recuperação de mensagens

• Localização outdoor e indoor

• Sensor interno de temperatura

• Sensor externo de temperatura

• Sensor de movimento/vibração

• Sensor de tensão da bateria 

• Parametrização remota com perfis de utilização

• Tamanho compacto

• Classe IP67



Antenas

Acelerômetro

Microprocessador
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Soluções



Monitoramento de medicamentos termolábeis e 

vacinas



Logística
REDES DE FARMÁCIAS 
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• Registro histórico de 

temperatura

• Alarmes

• Localização indoor e outdoor

• Detecção de abertura de portas

Logística
Armazenamento –
Hospitais e farmácias

Supervisão de temperatura e umidade

Centros de distribuição



Rastreamento de ativos  



• Localização indoor e outdoor

• Lacre eletrônico

• Registro histórico de 

temperatura

• Alarmes

Não requer 
conexão elétrica ao 
ativo

Embalagens retornáveis (RIP)

Localização outdoor e indoor



Supervisão de 

equipamentos 



Equipamentos Industriais e comerciais

Geradores de energia Filtros de água alugados Máquinas de solda

Equipamentos de construçãoElevadores

...



A plataforma IoT  



Plataforma IoT

• Buscas de dados avançada

• Histórico de variáveis configurável

• Alarmes

• Geolocalização





Key selling points 

➢Higly flexible configuration through downlink

➢Assured Data Delivery

➢Higher precision wi-fi geolocation

➢ Parameterization Wizard

➢Commissioning Wizard

➢Alarms management

➢ Battery estimation tools

➢Coverage check 

+



AYGA DOTS é uma plataforma IoT 

que viabiliza a gestão de ativos, 

armazenando seus dados e 

disponibilizando a informação 

para diferentes usuários.

A série WACS pode ser usada 

diretamente com qualquer 

plataforma IoT existente, ou de 

uma forma combinada com o AYGA 

DOTS, o que facilita a interface 

com sistemas legados.



Hosting

Back-end Banco de dadosFront-end

Protocolos de Comunicação

API API API

Outras Plataformas IoTApp

NETEX

Conectividade com 
plataformas 

existentes

Aplicações 
especializadas para 
verticais de negócio

Camada universal de 
conectividade, 

configuração e gestão

Série WACS



Versões

Experience

Evolution

Opcionais

Connect (SIGFOX)

Location

General Features dots Experience dots Evolution 

Devices connected - max number 250 unlimited 

Data storage retention 1 year 3 years 

dots Connect Sigfox (messages per day) 0/70 0/70 

dots Location Basic (locations per day) 0-n/unlimited 0-n/unlimited 

dots Location Advanced (advanced features) no optional 

Number of simultaneous users 5 unlimited 

Assured Data Delivery - ADD yes yes 

IoT network coverage check (Sigfox) yes yes 

Battery life estimation yes yes 

Parameterization wizard yes yes 

Installation wizard yes yes 

Data ingestion yes yes 

Data visualization and logging Yes Yes 

Last location and location history access yes yes 

Alarm and notification by e-mail no yes 

User profiles management no yes 

Device management no yes 

Alarm management no yes 

Reports (.pdf and .csv)  no yes 

Integration features     

Alarm and notification by http request yes yes 

Data ingestion and forwarding by http request yes yes 

User configurable alarm (http and e-mail) no yes 

Geofencing alarm (http and e-mail) no yes 

Access to data log (API) yes yes 

Last location and location history access (API) yes yes 

User profiles and device management (API) no yes 

Alarm management (API) no yes 

 



A empresa



NOSSOS VALORES

P&DCiência

Articulação

Curiosidade

Visão GlobalNossa Gente



Tecnologias

IoT



Redes IoT 

Bluethoot

WI-FI

LPWANs

2 Bilhões Global
40 Milhões Brasil ?



Características LPWANs

NB-IOT

LoRaWAN
LoRaWAN 
rede local

Agro
Big centers

Mbytes/day

bytes/day

Data Volume / Day

Sigfox



•“Qualquer 

tecnologia 

suficientemente 

avançada é 

indistinguível da 

magia.”

•Arthur C. Clark



OBRIGADO!

www.ayga.com.br


