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SIXT E TARGA TELEMATICS: UM MODELO BEM SUCEDIDO PARA
RECUPERAR VEÍCULOS ROUBADOS
“Estamos muito satisfeitos com a parceria com a Targa Telematics, cujo profissionalismo, disponibilidade pontual e eficiência
apreciamos particularmente. A solução de Stolen Vehicle Recovery que adotamos, permitiu-nos alcançar resultados concretos e
imediatos, em termos de recuperação de veículos da nossa frota” Carina Ratzke, Senior Executive Fleet Manager Sixt Italia.

O CLIENTE
Empresa: Sixt Itália
Sede: Segrate (MI), Itália
Sector de atividade: Aluguer de automóveis
Ano de fundação: 1912 na Alemanha;
2017 na Itália
Colaboradores: mais de 5 mil no mundo;
mais de 100 na Itália
Website: www.sixt.it

A Sixt SE é uma multinacional europeia
de aluguer de automóveis com
aproximadamente 4.000 sedes em mais
de 105 países. A Sixt SE atua como líder
e holding do grupo Sixt, atuando
internacionalmente no campo do
aluguer e locação de viaturas.
O grupo está presente em mais de 100
países e atua no sector de aluguer de
veículos.

O OBJETIVO
A Sixt Itália pretende minimizar os danos causados pelo roubo, salvaguardar melhor o estado dos veículos e controlar toda a
frota de veículos alugados com particular eficácia, preservando o seu valor. Graças às soluções de recuperação de veículos
roubados da Targa Telematics, a taxa de recuperação de veículos roubados atingiu 90% em 2020. Um excelente desempenho,
resultado de uma parceria frutuosa e duradoura, que não só diz respeito à Itália, mas também se estende à Alemanha e ao
Benelux. A Targa Telematics fornece a plataforma tecnológica para a gestão da frota da Sixt, que sempre demonstrou grande
atenção na questão da gestão da frota e na preservação do valor dos seus veículos, podendo contar com soluções tecnológicas
inovadoras e com o elevado profissionalismo demonstrado internamente pela organização.

A SOLUÇÃO
A solução SVR de última geração desenvolvida pela Targa Telematics é baseada nas tecnologias IoT, Machine Learning e
Inteligência Artificial, e é um dos módulos que a empresa oferece no campo dos serviços de Gestão de Ativos. Graças a um
investimento contínuo em novas tecnologias e ao estudo de modelos de roubo, bem como à atualização de procedimentos
operativos e algoritmos através do módulo de Inteligência Artificial da Open Mobility Platform da Targa Telematics, a Sixt Itália
conseguiu reduzir significativamente os danos causados pelo fenómeno do roubo e preservar o valor dos veículos individuais.
Juntamente com a solução, são prestados os serviços dos Centros Operativos 24/7 para monitorizar e analisar áreas de risco
em tempo real, colaborando estreitamente com as Forças de Segurança italianas e europeias para a recuperação de veículos.

AS VANTAGENS
Targa Telematics oferece soluções eficientes e
tempos de resposta rápidos para todas as
necessidades do mercado de aluguer de veículos,
desde a instalação, com pessoal especializado, nos
locais autorizados dos fabricantes de automóveis
até à assistência em caso de recuperação de um
veículo roubado. As soluções de gestão de ativos
possibilitadas pela Open Mobility Platform
permitem apoiar as decisões operativas de forma
precisa e eficaz e identificar possíveis casos de
roubo de forma oportuna e precisa, intervindo em
conjunto com as Forças de Segurança,
preservando os ativos da empresa. Tal permite
obter um importante retorno dos investimentos,
graças à otimização dos processos operativos de
gestão da frota e dos custos de seguro incorridos.
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Reduzir os riscos de roubo ou adulterações
Preservação do valor dos meios da frota
Maximize o controlo da frota e as receitas relacionadas com
a revenda dos veículos
Garanta a segurança do motorista e assistência 24/7
Fornecer ferramentas específicas para os locatários e as suas
exigências
Integre facilmente a solução tecnológica com os sistemas já
existentes
Gerar um retorno sobre o investimento em poucos meses
Reduza os custos de seguro para veículos equipados com
telemática
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“O Centro de Operações fornecido pela Targa Telematics responde de forma atempada e profissional sempre que precisamos
da sua intervenção”, acrescentou. “Uma vez que o problema é sinalizado, a central é capaz de agir de forma independente até
que a solicitação seja processada, o que para nós traduz-se numa maior otimização dos processos internos”
Salvatore Palumbo, Security Manager Sixt Itália.

