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Você quer oferecer o melhor serviço 
possível, maximizar seu potencial de receitas 
e conseguir que seus clientes retornem outra 
vez. Com o MPact da Motorola Solutions, 
você pode fazer isto. O MPact oferece 
informações de localização em tempo real de 
cada cliente que entra em suas instalações, 
o que permite a você mudar as regras para 
captar sua atenção. Agora, você pode criar a 
experiência mais personalizada possível para 
cada cliente, em cada visita, segundo suas 
preferências pessoais. Você pode estender 
ofertas especialmente dirigidas e oportunas 
que ajudem seus clientes a economizar tempo 
e dinheiro, incentivando-os a gastar mais em 
cada visita. Além disto, permite a você oferecer 
aos seus clientes as informações necessárias 
em uma fração de segundo. O resultado? Mais 
receitas por cliente. Mais clientes satisfeitos. E 
mais clientes que retornem outra vez.

QUANDO UM CLIENTE OU 
HÓSPEDE ENTRA EM SUA 
LOJA OU HOTEL, CHEGOU 
SUA OPORTUNIDADE PARA 
CAPTAR SUA ATENÇÃO E 
OTIMIZAR SUA EXPERIÊNCIA 
COMO CLIENTE.

E COM MPACT, VOCÊ 
PODERÁ FAZER ISTO.

LOCALIZAÇÃO E ANÁLISE
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BROCHURE 
MPact PLATFORM FOR MOBILE MARKETING

1
VALOR SEM 
IGUAL: Saiba 
em que local 
dentro de suas 
instalações estão 
seus clientes e 
ofereça a eles 
o serviço mais 
personalizado 
possível por 
menos de 
dois centavos 
por visita de 
cliente por ano 
(o preço pode 
variar segundo a 
instalação real)

3
IMPLANTAÇÃO 
INCRIVELMENTE 
SIMPLES: 
implante-a de 
manhã, acesse e 
processe os dados 
de localização  
pela tarde

4
FLEXIBILIDADE 
DE TRÊS NÍVEIS 
DE LOCALIZAÇÃO, 
desde presença em 
suas instalações até 
microposicionamento 
“estilo GPS” a uma 
distância de até  
1 m (3’)

5
HABILITADA PARA 
NUVEM PÚBLICA 
E PRIVADA, o que 
oferece o insuperável 
nível de flexibilidade 
na implantação 
exigida para atender 
as necessidades de 
empresas de todo tipo

2
INFORMAÇÕES 
UNIFICADAS DE 
LOCALIZAÇÃO 
WI-FI/
BLUETOOTH® 
SMART em um 
mesmo sistema, 
com análise e 
visibilidade de 
localização de 
ponta a ponta 

AS 5 PRINCIPAIS 
VANTAGENS DO 
MPact

COM ESTE MOTOR DE LOCALIZAÇÃO POTENTE, 
ÚNICO EM SUA CLASSE, você pode usar as diferentes 
tecnologias dos telefones móveis de seus clientes, 
Wi-Fi e Bluetooth® Smart, para saber com exatidão a 
localização de seus clientes e definir o passo a seguir 
com base nestes dados. Você pode implantar isso de 
maneira rápida e facilmente, e a um custo mínimo. 
Adapta-se ao seu ambiente tecnológico atual. E permite 
a você oferecer sistematicamente a todos seus clientes 
serviços de “concierge/assistente de compras pessoal” 
diretamente no dispositivo que sempre levam em suas 
mãos: seu telefone móvel pessoal.

PÁGINA 3

FOLHETO
PLATAFORMA MPact PARA MARKETING MÓVEL



ESFORÇO, BENEFÍCIOS MÚLTIPLOS
Mpact não pode ser mais fácil de implementar. Defini-lo na parte da manhã e desfrutar totalmente automático, baseado 
em localização interações com o cliente tarde altamente personalizado e. Altamente intuitiva e fácil de usar telas que 
simplificam a definição das ações a serem tomadas com base na localização de seus clientes e acompanhar a informação 
sobre a localização de clientes em tempo real, em tempo real para garantir um pessoal adequado. E IMPACTO é a única 
solução que suporta configure servidor de nuvem pública e privada Mpact é simples, independentemente do tamanho 
de sua empresa. Grandes organizações com operações de rede (NOC) Centros e software operacional pode implementar 
Mpact um dos servidores que já têm em suas instalações, enquanto que as lojas menores, que podem não ter suporte de 
TI em tempo integral, eles podem acessar Mpact nuvem pública para uma implementação simples e de baixo custo.

INFORMAÇÕES ÚTEIS EM TEMPO REAL 
Operações de leitura/escritura extremamente rápidas que oferecem um panorama em tempo real do que está 
ocorrendo em suas instalações. Por exemplo, mapas fáceis de ler que se combinam com tecnologias de localização 
Wi-Fi e Bluetooth; revelam o volume de clientes em suas instalações e sua localização, o que permite a você designar 
o pessoal de maneira eficaz para áreas mais concorridas a fim de reduzir os tempos de espera e manter os níveis de 
serviço. Os comerciantes varejistas podem monitorar todas as pessoas que passam por uma tela, e o tempo que se 
detêm no local, proporcionando assim a inteligência requerida para atuar de maneira oportuna, tomando medidas que 
ajudem a maximizar o sucesso das promoções.

INFORMAÇÕES SOBRE TENDÊNCIAS COM UM COMPLETO HISTÓRICO DE DADOS
O MPact pode armazenar dados baseados na localização de milhões de clientes. Os dados resumidos podem ser 
armazenados durante vários anos, oferecendo visibilidade nas tendências que permitem a você otimizar a distribuição de 
sua loja, a experiência de compra e muito mais. Por exemplo, você pode comparar padrões de tráfego e comportamento de 
clientes entre lojas a fim de determinar com que distribuição se vende mais, ou comparar os departamentos de uma mesma 
loja ou um mesmo departamento entre várias lojas.

GERENCIAMENTO REMOTO CENTRALIZADO E SIMPLIFICADO
Ao estar baseado no HTML5, o software de localização e análise MPact permite a você acessar o sistema de praticamente 
qualquer dispositivo utilizando qualquer explorador habilitado para HTML5, de um computador de mesa até um laptop ou 
tablet. E você obtém visibilidade remota e em tempo real sobre o estado das baterias das etiquetas Bluetooth Smart, o 
que permite a você saber quais etiquetas exigem troca de bateria antes que se esgotem, evitando assim ter de trocá-las 
antecipadamente para evitar tempo de inatividade na solução.

MPact SEUS CLIENTES EM 5 SIMPLES 
PASSOS

1
IMPLANTAÇÃO

2
LOCALIZAÇÃÓ

3
TOME MEDIDAS

4
ANÁLISE

5
GERENCIAMENTO

TRÊS POTENTES NÍVEIS DE LOCALIZAÇÃO
Uma vez em funcionamento, você poderá desfrutar dos três níveis de localização do MPact.
Cada nível permite a você oferecer aos seus clientes diferentes tipos de ofertas e serviços.

Presença
“Presença” permite a você saber que 
chegou um cliente. Tanto Wi-Fi como 
Bluetooth Smart podem detectar 
quando um cliente entra pela porta 
e, se sua cobertura Wi-Fi estende-se 
para a área externa, pode até mesmo 
receber uma notificação Wi-Fi quando 
o cliente entra com seu veículo  
no estacionamento.

Zona
“Zona” permite usar Wi-Fi ou 
Bluetooth Smart para identificar 
quando os clientes estiverem 
nas áreas específicas de 
suas instalações, como um 
departamento específico de 
uma loja, ou o lobby ou um 
restaurante específico de  
um hotel.

Posição
“Posição” permite detectar com exatidão a 
localização de um cliente. O Wi-Fi oferece uma 
precisão entre cinco e dez metros (aproximadamente 
entre 16 e 32 pés), o que permite ver qual cliente 
está em qual corredor. Bluetooth Smart oferece 
detecção de localização de cliente estilo GPS com 
uma precisão de até um metro (aproximadamente 
três pés), o que oferece visibilidade a nível de 
produto individual para comerciantes varejistas.*

* A precisão da distância pode variar segundo os cenários de implantação reais
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Ofereça um mapa que mostre o 
caminho mais rápido para uma 

lista de compras em sua 
aplicação de �delidade

Identi�que e designe o 
vendedor mais próximo para 

que você assista um cliente que 
precisa de ajuda

Proporcione instruções 
passo a passo para um 

produto especí�co

Ofereça ofertas especiais para itens com 
base no tempo no qual um cliente para em 

frente a um produto determinado

Receba seus clientes por 
seu nome quando 

entrarem em sua loja

Ofereça cupons para 
produtos com base no 
histórico de compra

MPact OS CLIENTES DE SUA LOJA

FOLHETO
PLATAFORMA MPact PARA MARKETING MÓVEL

O RESULTADO?
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  MENOS TEMPO INVESTIDO EM COMPRAS.
  MAIS ECONOMIA.
  MAIS PRODUTOS VENDIDOS POR CLIENTE.
  E MAIS CLIENTES QUE RETORNAM OUTRA VEZ.

O MPact LEVA À INTERAÇÃO COM OS CLIENTES A UM NÍVEL ATÉ AGORA DESCONHECIDO 
INTEGRANDO O DISPOSITIVO QUE SEMPRE LEVAM EM SUA MÃO: SEU TELEFONE MÓVEL PESSOAL.
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1
SOFTWARE DE 
LOCALIZAÇÃO E 
ANÁLISE MPact

O software de localização e análise MPact põe ao seu alcance o universo de informações de localização de 
clientes. Sua interface de usuário HTML5 é uma interface bastante gráfica que converte dados de localização 
completos e complexos em informações úteis e relevantes em tempo real, que você pode utilizar para interagir 
mais eficientemente com seus clientes e oferecer a eles uma experiência otimizada que faça com que retornem. 
Esta aplicação altamente flexível permite a você extrair os dados a qualquer momento ou fazer com que as 
informações sejam enviadas com base nos disparadores que você mesmo define. As etiquetas podem ser 
agrupadas por categorias ou subcategorias, permitindo a você criar as agrupações necessárias para obter a 
visibilidade dos dados desejados. E nossas Interfaces de Programação de Aplicativos (API) REST oferecem o 
mais recente em flexibilidade, o que permite a você acessar os dados MPact de outros sistemas e utilizá-los, 
estendendo o alcance e o valor das informações de localização MPact. Por exemplo, o MPact pode revelar um 
aumento na circulação de clientes pelo ponto onde há uma promoção especial. Mas, ao combinar tendências de 
circulação MPact com as informações do sistema de seu Ponto de Venda (PoS), você pode determinar se esses 
clientes apenas estão olhando ou se estão comprando, e em qual dia da semana e em qual hora do dia realiza-se 
a maior parte destas vendas.

2 SINAIS MPact

O MPact admite três tipos de formatos de sinalização que se adaptam às mais variadas necessidades:

Modo ibeacon™ 
A especificação ibeacon da Apple® conta com três atributos padrões usados para detectar a localização do sinal 
e ativar uma ação, UUID e atributos definíveis de diferentes graus de importância. Embora não seja necessário 
que estejam executando em primeiro ou segundo plano aplicativos de fidelidade ou outros aplicativos para que 
sejam reportadas as informações de localização, este modo não oferece visibilidade no estado da bateria de 
etiquetas, o que faz com que o gerenciamento da rede de sinalização leve mais tempo e seja mais caro.

Modo Economia de Bateria 
Este modo oferece máxima duração de bateria de etiquetas minimizando os dados transmitidos; são apenas 
transmitidos dois atributos: o endereço MAC e o identificador único da etiqueta. As baterias duram até duas 
vezes mais do que duram em outros modos; no entanto, os clientes devem ativar o aplicativo de fidelidade ou 
algum outro ao entrar em suas instalações para que você possa detectar sua localização.

Modo MPact 
O modo MPact combina o melhor de ambos mundos. Não é necessário que esteja sendo executado o aplicativo 
de fidelidade nos smartphones dos clientes para obter as informações de localização requerida para uma 
experiência altamente personalizada dentro de sua loja, e você  obtém visibilidade centralizada remota sobre 
o estado de bateria das etiquetas. Você sabe quais etiquetas exigem troca de bateria e quando, o que reduz 
consideravelmente o custo de gerenciamento de uma rede de sinalização.

3

KIT DE 
DESENVOLVIMENTO 
DE SOFTWARE (SDK) 
CLIENTE MPact

Integrar seu aplicativo de fidelidade móvel com o MPact é simples com o SDK Cliente MPact. O SDK 
inclui aplicativos de demonstração, documentação e uma biblioteca de clientes que permitem estabelecer 
comunicações entre a sinalização MPact, o smartphone baseado no iOS ou Android™ do cliente, ou outro 
dispositivo móvel habilitado para Bluetooth Smart, seu aplicativo de fidelidade e o servidor de localização e 
análise MPact.

4

CAIXA DE 
FERRAMENTAS  
DE INSTALAÇÃO
MPact

Esse aplicativo móvel bastante gráfico e fácil de usar simplifica e agiliza a implantação da sinalização MPact 
(etiquetas Bluetooth Smart no modo híbrido MPact). Simplesmente instale o aplicativo em um iPad®, defina os 
pontos onde quer instalar os sinais MPact em um mapa eletrônico da loja no aplicativo e escaneie as etiquetas 
sob medida que são colocadas nas prateleiras; não requer perícia técnica.

OS
PRINCIPAIS 
COMPONENTES 
DO MPact4



Ofereça informações 
sobre pontos de interesse 

dentro da instalação, como 
obras de arte

Proporcione ao cliente 
instruções sobre como chegar 

a diferentes áreas do hotel

Otimize seus serviços nos 
eventos e ofereça ao cliente 

análise de eventos

Receba seus clientes 
pelo nome quando 

entrarem em seu hotel

Ofereça cupons e ofertas 
especiais com base na 
localização do hóspede

Ofereça aos seus hóspedes 
visibilidade constante e em tempo 
real da localização de seus efeitos 
pessoais, de sua bagagem até seus 

tacos de golfe e esquis

MPact PARA OS HÓSPEDES DE SEU HOTEL

COM O MPact, VOCÊ PODE USAR OS TELEFONES MÓVEIS DE SEUS HÓSPEDES PARA AUMENTAR A 
QUANTIDADE DE PONTOS DE CONTATO, ASSIM COMO TAMBÉM SEU VALOR.
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O RESULTADO?
 ECONOMIA PARA SEUS HÓSPEDES.
 MAIORES RECEITAS.
  MELHOR EXPERIÊNCIA PARA  
SEUS HÓSPEDES.

  E MAIS CLIENTES QUE VOLTAM  
OUTRA VEZ.

FOLHETO
PLATAFORMA MPact PARA MARKETING MÓVEL



Número de Peça: BRO-MPACT. MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e o logotipo do M estilizado são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da 
Motorola Trademark Holdings, LLC e são utilizadas sob licença. Android é marca registrada da Google Inc. iBeacon, iPad e iPad mini são marcas comerciais ou marcas 
comerciais registradas da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas comerciais registradas da Bluetooth SIG, 
Inc. e sua utilização por parte da Motorola Solution está sujeita a licenças. Todas outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. © 2014 Motorola 
Solutions, Inc. Todos os direitos reservados.

VOCÊ SABE ONDE ESTÃO SEUS CLIENTES? COM 
O MPact, LOGO SABERÁ.
Com o MPact, você não só saberá quando seus clientes chegam à sua loja e em que 
ponto das instalações estão como também poderá tomar medidas que permitam a 
você oferecer o melhor valor aos seus clientes... e incentivar as vendas.

MPact de Motorola Solutions. Localização nas áreas internas, redefinida.
Para mais informações, visite www.motorolasolutions.com/mpact

EXIGÊNCIAS DE SOFTWARE DE LOCALIZAÇÃO E ANÁLISE 
MPact

Hardware
6 núcleos, 36 GB de RAM, 1 TB de espaço no 
disco (admite 3 meses de dados e análise)

Software Debian 7.3

SIÑAIS MPact NAS PRATELEIRAS

Tecnologia sem fio  Bluetooth 4.0 (Bluetooth Smart)

Modos Economia de Bateria, iBeacon, MPact

Canal de  
sinalização

Configurável

Intervalo de 
sinalização Configurável

Dimensões 4,65 cm x 3,18 cm x 1,19 cm  
(1,83" x 1,25" x 0,47")

Bateria Substituível, plana CR 2450

Potência de 
transmissão

-10 dBm a -33 dBm / Configurável  
de 0 dBm a -23 dBm

Temperatura de 
funcionamento

0°C a 40°C (32°F a 104°F)

Alcance de 
transmissão

4,57 m a 36,58 m (15' a 120'), linha de visada

Mudança de potência Aumentos de 1 dB

SINAIS MPact NAS PRATELEIRAS (CONTINUAÇÃO)

Duração  
da bateria* 

Modo Economia de Bateria: ~2 anos @ 600 ms
Modo iBeacon: ~1 ano @ 600 ms 
Modo MPact: ~1 ano @ 600 ms

SUPORTE DE DISPOSITIVO CLIENTE

Requer tanto suporte SO como hardware Bluetooth Smart

• Dispositivos Apple (iOS6 ou versão posterior)

− iPad® 3 ou superior, iPad mini™
− iPhone® 4s ou superior, iPod 5° geração
− iOS 7 (agrega suporte iBeacon)
− iOS 7.1 (permite que iBeacons se comunique com aplicativos não 

operacionais)

• Dispositivos Android que admitem Bluetooth Smart com os SO:

− Android 4.3 (Jellybean) ou Kitkat (4.4.x)

CAIXA DE FERRAMENTAS

Hardware iPad 3, iPad 4 e iPad mini

SERVIÇOS

Os serviços de Suporte de Software ajudam a manter sua solução 
MPact em perfeitas condições de funcionamento, com um ótimo 
nível de desempenho, e com acesso completo a recursos de suporte 
técnico, atualizações de software e muito mais.

*  A duração da bateria varia segundo diferentes parâmetros, como o tamanho do 
pacote de sinais e o intervalo de sinais.

ESPECIFICAÇÕES MPact

FOLHETO
PLATAFORMA MPact PARA MARKETING MÓVEL


