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O que é?
O BRAVOS Mobile é uma solução desenvolvida para dispositivos móveis, o que envolve tablets e smartphones.
Esta solução tem como objetivo o aprimoramento e inovação dos processos das concessionárias de veículos. É uma ferramenta robusta e pode ser utilizada pelos clientes da Linx que já possuem os prérequisitos especificados neste manual, tópico <Pré-Requisitos>.

Como ele funciona?
O BRAVOS Mobile é composto por duas partes básicas, o Serviço e a Aplicação.
Serviço: O serviço é um WebService que faz a interação do BRAVOS existente com a aplicação do tablet. Ele faz as interações com os sistemas e com o banco de dados, assegurando que as informações e
operações realizadas no tablet sejam consistentes;
Aplicação: A aplicação é a funcionalidade que é executada no tablet, onde acontece a interação do usuário.
Todas as funcionalidades que rodam na aplicação se comunicam com o serviço, que por sua vez, faz a devida comunicação com o BRAVOS.

Pré-Requisitos
Para utilizar o BRAVOS Mobile o cliente necessitará, obrigatoriamente:
Possuir um BRAVOS Linx ;
Possuir uma rede Wi-fi;

Possuir um tablet com os pré-requisitos mínimos:
Tamanho mínimo: 10 Polegadas;
Processador Octa Core de 1.6GHz;
3GB de RAM;
Câmera de 8MP;
Versão do Sistema: Android 7.0 (Nougat);

rem-se ao sistema operacional no idioma português. Se o seu estiver em inglês, vão existir diferenças nas nomenclaturas. Se não encontrar um
serviço mencionado em português, tente no idioma do seu sistema operacional.

Atualização do BRAVOS Mobile
A atualização é feita em duas partes: Atualização do servidor e Atualização do app no tablet. Veja a seguir:

Atualização do servidor
O serviço é atualizado através da instalação do Linx DMS (web), clique aqui para acessar a página de download.

Atualização do app no tablet
A versão da aplicação BRAVOS Mobile é atualizada automaticamente, onde, no momento do login no dispositivo, é realizada uma verificação, sendo apresentada a mensagem abaixo:

