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Estimado Cliente, 

Após longos meses para implementação dos dispositivos para a monotorização das aulas práticas, 

apresentamos os valores finais para a instalação dos referidos dispositivos na parceria que a TeleniX tem 

com a Novatrónica. 

Descrição dos dispositivos NVEscolas referido daqui em diante por Localizador: 

O Localizador é uma caixa com as medidas similares a um maço de tabaco, que é fixado e selado na 

viatura, com ligação à bateria e uma antena GPS. O mostrador será um telemóvel ou tablet com sistema 

android para servir de interface com o utilizador através de Bluetooth. 

 

O mostrador pode ser utilizado em todos os localizadores é terá uma mensalidade de 4€. Os registos 

ficam gravados no localizador e são sincronizados para o mostrador, este envia para a plataforma através 

de uma ligação Wi-Fi que deverá acontecer uma vez por dia. 

Custo da Solução NVEscolas 

• Localizador 180,00 € com instalação incluída; 

• Mensalidade de utilização do serviço por mostrador 4,00 € 

 

A mensalidade deste serviço incluí a manutenção e a garantia da informação registada pelo localizador. A 

informação é registada no mínimo durante 30 dias no localizador, nos servidores da Novatronica, na base 

de dados da escola e na plataforma de formação. A mensalidade do mostrador só é processada se esse 

for utilizado durante o mês, e pode ser utilizado por qualquer instrutor em qualquer dispositivo/viatura, 

ele apenas serve de interface para o localizador. 

A venda, instalação e processamento das mensalidades são da responsabilidade da Novatronica. 

 

Dispositivos ANIECA 

Caso a Escola opte pela solução da ANIECA, os custos para a utilização dos tablets para registo de aulas 

são os seguintes: 

• Custo único para ativar a integração 150,00 € por EEEC (empresa exploradora); 

• Mensalidade da integração de dados por cada Tablet 4,00 € 

 

Aos preços apresentados é acrescido IVA à taxa normal em vigor. 
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