equipamentos
eletrônicos
de trânsito e
segurança pública

Nós somos
a Splice,
uma empresa com
orgulho de ser

brasileira.

A empresa Splice Mobilidade Urbana (fundada
inicialmente com o nome de Splice do Brasil
S/A) é 100% nacional e aplica o conhecimento e
desenvolvimento em tecnologia na elaboração de
equipamentos que contribuam para um trânsito
mais seguro e mais humanizado.
Com longa experiência no que faz, está em atividade
desde 1971 e representa o braço industrial do
Grupo Splice, que envolve, com a mesma solidez
e ética, também a atuação em outros segmentos,
como educação (instituições de ensino superior),
infraestrutura (concessionária de rodovias) e real state
(empreendimentos imobiliários).
O marco inicial do Grupo Splice foi sua presença
no ramo de telefonia e telecomunicações, como
Companhia Rede Telefônica Sorocaba (CRTS), no qual
evoluiu com pioneirismo numa trajetória bem-sucedida
desde 1962, tendo se destacado nacionalmente,
três décadas depois, a partir da implantação e do
crescimento da telefonia celular no País.

equipamentos
para controle
de tráfego

TECNOLOGIA
E MOBILIDADE

Características dos equipamentos e serviços ofertados:

Com investimentos constantes em inovação e aprimoramento
tecnológico, a Splice Mobilidade Urbana é responsável por
oferecer soluções voltadas à Fiscalização de Infrações de
Trânsito, Segurança Pública e ao Gerenciamento de Tráfego em
Tempo Real com equipamentos que funcionam em Centros de
Controle Operacional. Os produtos que oferece a clientes como
Prefeituras e instituições de Controle de Tráfego são sempre
atualizados e estão presentes em várias regiões do País.

• Funcionamento automático;
• Operação 24x7 (ininterrupta);
• Câmeras digitais de alta resolução, que geram
imagens criptografadas;
• Registro de diversos dados dos veículos em trânsito;
• Leitura automática de placas;
• Comunicação online com o Centro de Controle;
• Armazenamento em bancos de dados seguros;
• Gestão remota de configurações e desempenho;
• Infraestrutura disponível para outros dispositivos;
• Adequação às Normas Nacionais de Trânsito,
Portaria Inmetro e demais órgãos reguladores.

Conheça os principais clientes no Brasil que utilizam a tecnologia
da Splice em suas operações. Neste mapa de presença é possível
ver em detalhes a atuação da empresa no território nacional.

EQUIPAMENTO
PORTÁTIL
(PISTOLA)

LOMBADA
ELETRÔNICA

fiscalização
de infrações
de trânsito
eficiente
Os medidores de velocidade estão disponíveis
em tecnologia intrusiva (instalada no
pavimento) e não-intrusiva (tecnologias a laser
ou doppler), nas seguintes versões:

• Radar fixo;
• Lombada eletrônica;
• Equipamento portátil (pistola).

FIXO NÃO-INTRUSIVO

RADAR FIXO

Sistemas de Gestão
de Trânsito e
Segurança para
Centros de Controle
MONITORAMENTO VEICULAR
CONTRIBUI PARA A SEGURANÇA PÚBLICA
(Blitz Eletrônica Fixa e Móvel)
O uso de tecnologias de ponta no
monitoramento e na gestão de tráfego é
cada vez mais indispensável nos grandes
centros urbanos. Além de garantir maior
confiabilidade ao controle e à administração
de dados de trânsito, é um recurso que
otimiza a coordenação e o planejamento de
ações com foco na melhoria da mobilidade
urbana e da segurança em vias públicas.
O monitoramento proporciona:
• Envio de informação sobre placas de veículos
em tempo real para as forças de segurança;
• Operação em várias cidades brasileiras;
• Resultado eficiente;
• Oportunidade também para uso em grandes
condomínios, bairros e shopping centers.

Sistema de gestão
de trânsito em
tempo real Smart Dashboard

Após a leitura da placa é realizada consulta
ao banco de dados do órgão responsável pela
fiscalização, que retorna informando
a situação do veículo (veículo roubado, IPVA
atrasado, falta de licenciamento etc.).
A tecnologia permite:
• Que o Painel Sinóptico emita sinais
(visuais/sonoros) quando houver
irregularidade;
• Envio simultâneo das informações
ao policial;
• Envio das informações também para
os e-mails cadastrados no sistema.

O Smart Dashboard utiliza técnicas inovadoras
de Big Data para gerar alertas em tempo real
sobre as condições de trânsito. É uma excelente
ferramenta para o planejamento viário, pois gera
dados comparativos sobre velocidade média,
tempo de percurso e fluxo de veículos. Com
estas informações é possível:
• Evitar acidentes e gerar alertas;
• Tomar decisões mais rápidas e assertivas;
• Prever condições de tráfego e informar
os motoristas;
• Visualizar imagens em tempo real
e gerar relatórios.

Sistema de
Gestão de Infrações
de Trânsito
O SWM - Splice Web Management é um software com recurso inovador, que responde
simultaneamente a várias necessidades do gerenciamento de tráfego. Este software
permite gerenciar a emissão de multas, realizando, ao mesmo tempo, o monitoramento e
controle de uma série de outros registros relativos aos veículos em trânsito.

Esta ferramenta de Gestão de Multas também possibilita:
•
•
•
•
•
•
•

Avaliar e Auditar Autos de Infração de Trânsito (eletrônicos e manuais);
Realizar a troca de arquivos com os órgãos de trânsito estaduais e federal;
Emitir notificações de infração e penalidade;
Gerenciar os processos de indicação de condutor e de recursos;
Realizar o controle financeiro das multas emitidas;
Inscrever e gerenciar o processo de inserção de multas em dívida ativa;
Emitir diversos relatórios estatísticos dos processos.
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