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O TBOGI-DB dá vida aos dados da via. 
Com o TBOGI-DB, você obtém rapidamente as vantagens dos sistemas TBOGI-TR e TBOGI-HD, com 
acesso pela Web ou dispositivos móveis a dados capturados desde a primeira passagem de trem. Não é 
necessário fazer nenhum outro investimento em TI para ver os benefícios imediatos. 

TBOGI-DB: Dados de qualidade para o sistema completo 

Melhore ainda mais o impacto do monitoramento de condições. Com o TBOGI-DB, os dados necessários para identifcar 
e prever os defeitos iminentes estão em suas mãos. 

Recursos do TBOGI-DB: 

• Interface do navegador web intuitiva 

• Acesso rápido e fácil a dados acionáveis 

• Ilustrações sinóticas do histórico e da geometria 
do truque, com gráfcos e ferramentas de relatórios 
inteligentes 

• Faça download de qualquer página no formato CSV 

• Hospedado em servidores dedicados em 
um ambiente seguro, sem a necessidade de 
desenvolvimento ou suporte de TI interno 

• NOVO aplicativo móvel complementar (TBOGI-Mobile) 

A Wayside Inspection Devices (WID) é uma fabricante de sistemas 
de medição precisos e com renome mundial, que não apresentam 
problemas e têm um desempenho comprovado em ambientes 
ferroviários do mundo todo. O sistema TBOGI da WID foi reconhecido 
como a tecnologia recomendada para o monitoramento seguro das 
condições do truque. 



 

NOVIDADE! Com o TBOGI-DB, você terá as 
métricas do monitoramento de condições 
do truque em suas mãos com a interface na 
Web e o aplicativo TBOGI-Mobile para iOS. 

RECURSOS DO TBOGI-MOBILE: 

• Veja atualizações em tempo real sobre as 
condições do material rodante em seu iPhone 
ou iPad. 

• Você sempre terá acesso aos dados 
importantes, mesmo em campo, o que 
aumenta a efciência operacional, a 
colaboração, a satisfação do cliente e a 
confabilidade da frota. 

• O TBOGI-Mobile combina a manutenção 
inteligente por condição com informações 
avançadas e conectividade para ajudar 
as companhias ferroviárias a maximizar a 
efciência. 

MAIS DO QUE A SOMA DE SUAS PARTES 

Os sistemas TBOGI são a primeira parte da 
equação, facilitando o monitoramento de 
condições do truque. A outra metade é saber 
quais recursos específcos estão gerando 
gastos. Os relatórios praticamente em tempo 
real e as ferramentas de dados inteligentes 
oferecidas pelo TBOGI-DB e TBOGI-Mobile são 
o segredo para obter retornos signifcativos. 
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