
Soluções
Inteligentes



A PackID tem o objetivo de auxiliar a cadeia de 
distribuição de alimentos na redução dos custos

energéticos e perdas de produtos através da 
 inteligência de dados aplicada no monitoramento de

temperatura e umidade em tempo real.



PROCESSAMENTO DE DADOS + IOT = BI + BIG DATA 

INDÚSTRIA CENTRO DE
DISTRIBUÇÃO

SUPERMERCADOTRANSPORTETRANSPORTE



Alertas inteligentes

Que permitem a tomada de ação 
preventiva e evitam perdas de produtos



DATALOGGERS NFC EQUIPAMENTO RFID
✓ Sensores de Temperatura e 
umidade;
✓ 128.000 registros;
✓ Informação de minuto em 
minuto (Ajustável);
✓ Bateria de até 5 anos;
✓ Gateway de comunicação com 
envio de 10 em 10 minutos;

✓ Sensores de Temperatura e 
umidade;
✓ 128.000 registros;
✓ Informação de minuto em 
minuto (Ajustável);
✓ Bateria de até 5 anos;
✓ Leitura via APP



EQUIPAMENTO GPRS
 

EQUIPAMENTO WIFI, 
CABO DE REDE
 
✓ Temperatura e Umidade;
✓ Informação a cada 2 minutos 
(regulável);
✓ Bateria interna com autonomia 
de 7 dias;
✓ 1024 registros;
✓ Possibilidade de comunicação 
com sensores via Bluetooth;

✓ Localização;
✓ Temperatura e Umidade;
✓ Informação a cada 2 minutos 
(regulável);
✓ Bateria interna com autonomia 
de 7 dias;
✓ 1024 registros



O HARDWARE

Cloud Service

SERVIDORSENSORES WEB MOBILE CONTROLADORA



INSTALAÇÃO

MANUTENÇÃO 

PARCEIRO OFICIAL DA
PACKID:



A EUNERD é a solução inteligente de suporte de
serviços de campo.

Ajudamos as empresas a automatizar os seus
processos, obter mais visibilidade no campo em

tempo real e escalar as suas operações de
maneira eficiente.



COBERTURA NACIONAL

Presença em mais de 2.000 municípios

24X7

Mais de 22.000 técnicos

SLA de 4 horas para capitais e 24
horas para interior



A Eunerd surgiu para diminuir a distância entre as
pessoas e a tecnologia. Criamos um marketplace
que conecta profissionais de suporte de
infraestrutura de TI a empresas.

SOBRE A EUNERD

EMPRESA TÉCNICOS

EUNERD



CAPILARIDADE
Presença em mais de 2.000
municípios no Brasil

CUSTOMIZAÇÃO
Serviços feitos sob medida.

SLA
Solicitações até 10x mais
rápidas

SUPORTE 
Suporte e manutenção  24x7



1 2 3 4

COMO A EUNERD PODE AJUDAR

Com a Eunerd a instalação e suporte para os dispositivos PackID custa mais
barato e é feito mais rápido. Nossa tecnologia permite o treinamento
online dos técnicos e o acompanhamento em tempo real das instalações,
garantindo o compliance e geração de relatórios personalizados. Tudo isso
monitorado de perto com nossa equipe de Service Desk 24x7.

Mapeamento das
 instalações

Treinamento e 
Seleção

Integração e
Instalações

Suporte



1. Mapeamento das
instalações
Entendemos o escopo das instalações e as
necessidades do projeto



2.Treinamento e Seleção
Nossa tecnologia seleciona os técnicos e
certifica que realizaram os treinamentos e
possuem as certificações corretas.



3.Integração e Instalações
Enviamos as Ordens de Serviços via App para o
técnico e o cliente recebe informações do
técnico para integração no local da instalação.



4. Relatórios
Os técnicos ficam a disposição para realizar
demais instalações e prover suporte quando
necessário



SERVIÇOS QUE
PRESTAMOS:

Outsourcing

Projetos de Inovação

Rollout de TI

Suporte Remoto

Manutenção Preventiva e
corretiva de microinformática 



CASE DE SUCESSO 
LINKTEL

Como a LINKTEL conseguiu atender sua
demanda de volume para instalação de

WiFi a nível nacional



CASE DE SUCESSO 
 ROCHE

Como a ROCHE fez a instalação de 2500
dispositivos em UPA's no estado do
Paraná em 60 dias



PRÊMIOS E
RECONHECIMENTOS



Contato
(11) 3129 7122

www.encontreumnerd.com.br

comercial@eunerd.com.br

CUBO ITAÚ- Alameda Vicente
Pinzon 54-Vila Olimpia-SP

http://www.encontreumnerd.com.br/

