
Novidades tecnológicas facilitam a mobilidade urbana 

A BgmRodotec apresentou na 3ª edição da Transpúblico, duas avançadas 
ferramentas tecnológicas que irão facilitar a mobilidade urbana. O evento ocorre 
paralelamente com o 24º Seminário NTU que termina hoje, no Transamérica Expo 
Center, em São Paulo. Atenta às necessidades do mercado, a empresa desenvolveu 
uma versão mobile para o sistema integrado Globus+ e outra  para o Business Suite.  

Com cerca de 300 inovações mensais e mais de 20 mil usuários distribuídos por 
todo o território nacional, o sistema integrado Globus ganhou uma nova geração 
chamada de Globus+. A novidade trará aos clientes mais mobilidade, eficiência e 
recursos tecnológicos, como por exemplo, a comunicação das informações do sistema 
através de WebService, o que permite o acesso ao sistema de qualquer equipamento 
móvel, como smartphones e tablets.  

A BgmRodotec também lançou neste evento o acesso aos indicadores do 
Business Suíte, pelo Ipad e a abertura de ordens de serviços de manutenção pela 
tecnologia  touch screen (tela sensível ao toque), em que os próprios motoristas 
poderão abrir as ordens de serviços de manutenção com um simples toque na tela do 
aparelho. 

Durante o mais importante evento da Associação Nacional de Transportes 
Urbanos (NTU), empresários de diversas regiões do país visitaram o estande da 
BgmRodotec,  participando de um coquetel de recepção, brindes e ainda 
acompanhando de perto as novidades e vantagens em adquirir o software mais 
completo do mercado. 

            Sobre a BgmRodotec 

            Há 30 anos no mercado e líder na América Latina, a BgmRodotec conta com 
uma carteira de 2.000 clientes atendidos por uma equipe composta por duzentos 
colaboradores que desenvolvem soluções com tecnologia segura e inovadora. Ao todo 
são mais de 20 mil usuários atendidos por sete unidades físicas distribuídas nos 
estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais, Pernambuco, Rio 
Grande do Sul e Espírito Santo, que garantem a cobertura do Globus em todo o 
território nacional e também na África.   

Considerada uma das 100 melhores empresas para se trabalhar no Brasil, segundo a 
Revista Época, a BgmRodotec também está entre as 70 melhores empresas de TI e 
Telecom (Revista ComputerWorld) e foi classificada pelo Informática Hoje como uma 
das 10 empresas mais rentáveis do setor. Além de integrar o seleto grupo das 200 
maiores companhias de TI do Brasil (Anuário Informática Hoje), ela ganhou o 4º ano 
consecutivo em categorias das Maiores & Melhores.   

Mais informações, acessar www.bgmrodotec.com.br 
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