Kontrl

Se você assiste Formula 1 ou mesmo dá só uma
olhadinha eventual deve ter visto um monte de
engenheiros e técnicos recebendo informações e
tempo real do carro e tomando decisões junto com
o piloto, isso é o Kontrl

Com Kontrl implantar soluções de IoT
ficaram mais fáceis e possíveis.
No Kontrl o investimento é justo
para sua necessidade.
Kontrl é uma solução na nuvem que
recebe dados e processa conforme as
regras definidas com eficiência e rapidez
em tempo real.

Kontrl
Kontrl é uma plataforma em cloud com
capacidade de receber qualquer tipo de
informação ou transação em tempo real,
processá-la e expor o resultado em:
• Dashboards
• Relatórios
• Alertas SMS, e-mail, etc.
Kontrl foi criado para processar
rapidamente informações ou transações
com base nas regras definidas,
comparando com informações históricas,
dados externos, tabelas pré-definidas, ou
qualquer alternativa que venha a se fazer
necessário.
Com Kontrl é possível tomar ações
estratégicas com relação a variação de
preços, controlar níveis de estoques,
acompanhar fretes, hábitos de compra,
faturamento, processos críticos em
hospitais, transações financeiras,
subscrições e cadastros, ou seja, a
facilidade em tempo real de processar
informações críticas e tomar decisões.

Kontrl pode monitorar informações de
veículos a transações eletrônicas, pode
monitorar atendimento de contact center,
uma fila de atendimento com senhas,
preços de produtos na web, com IoT as
possibilidades são infinitas, basta ter a
informação capturada.
Kontrl é o coração, a captura e
exposição dos dados serão feitos
conforme a necessidade de cada usuário.
Dentro da área de Tecnologia da
Informação, Kontrl pode capturar dados
mensagens, logs e processá-los
observando problemas de segurança, de
performance, entre outros.
Na área médico hospitalar, Kontrl pode
fazer a monitoração de equipamentos,
estoque e mesmo os pacientes
conectados.
Com transações financeiras, subscrição e
cadastro, Kontrl apoia na detecção de
possíveis fraudes, pode fazer varreduras
apoiando uma análise forense.

Para usar o Kontrl não é necessário
investimento em compra de produto ou
tecnologia, o que torna o Kontrl mais
atraente para uso em qualquer projeto ou
necessidade específica, basta definir como
os dados serão enviados e como serão
devolvidos.
O preço do Kontrl pode viabilizar
projetos que estão parados em razão de
alto custo das plataformas ou software
oferecidos hoje, Kontrl tem o preço
correto do tamanho de cada cliente.

aspecto de sono, são informações
processadas que podem gerar alertas.
O objetivo do projeto é conhecer as
regiões onde os veículos circulam e poder
criar caminhões com preço justo e
recursos necessário para cada região.
Para conquistar esse projeto Kontrl foi
comparado a outras soluções de mercado
incluindo de grandes corporações e a
escolha foi pelo Kontrl.

Conte a sua necessidade que
construiremos a solução

Casos reais:

Montadora de caminhões

E-commerce acompanhamento de
preços

Kontrl hoje é usado por uma grande
montadora Europeia para monitorar
caminhões no mundo todo, inclusive
Brasil.

O mercado de eletrônicos e-commerce é
extremamente competitivo, Kontrl foi
escolhido por um grande fornecedor
asiático para fazer o acompanhamento de
preços do seu maior concorrente no Brasil.

Através da tecnologia já existente em cada
veículos os dados são coletados e em
tempo real transmitidos para a plataforma
Kontrl.

Com isso Kontrl monitora em tempo real
o mercado e o desempenho dos preços e
vendas, sendo uma ferramenta estratégica
para tomada de decisão.

Na plataforma os dados são processados
conforme regras definidas e em caso de
alguma suspeita são devolvidos para
análise.

Quer saber mais:

Coisa como peso excessivo, velocidade,
temperatura do motor, calibragem dos
pneus e até de o motorista está com
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