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Introdução ao SmartPTT



História
• Lançamento:   
Rússia 2009   Brasil: 2011 
!
• Desenvolvedor :  
Elcomplus LLC 
!
• Distribuidor exclusivo no Brasil:  
CDC - Comunicação Digital Customizada 
!
• Sistemas implantados:  
106 sistemas instalados em 40 meses (Brasil) 
- 7.165 usuários de rádio	 - 332 Consoles	 - 798 repetidoras	  
!
400 sistemas instalados em 4 anos e meio no mundo todo  



Idéia geral do software SmartPTT



O que é o SmartPTT?

Software que permite a construção de 
CCOs modernos, e dá ao cliente a 
oportunidade de utilizar funções 
exclusivas e customizadas, jamais 
pensadas num sistema de rádio 
anteriormente.



O SmartPTT auxilia a venda!!!

O SmartPTT custa somente 12% do 
valor do projeto e traz benefícios 
exclusivos ao cliente, transformando a 
visão de que o MOTOTRBO é algo caro.



Cliente é São Thomé!!!

Invista em seu sistema DEMO e mostre 
a ferramenta funcionando ao seu 
cliente. A quantidade de funções 
impressiona e é uma grande arma de 
convencimento.



Para quem serve o SmartPTT?

1. Empresas e serviços públicos de pequeno e médio porte 
que desejam ter mais controle de seus colaboradores.  

Ex.: Empresas de Segurança/Vigilância, SAMU, Guarda Municipal, Taxi, Serviço de Água 
e Esgoto, Agrícolas, Shoppings, Estádios de Futebol, etc. 

 

2. Empresas e Serviços Públicos de grande porte  

Ex.: Plantas Fabris, Ferrovias, Transportadoras, Rodovias, Usinas, Hidrelétricas, Portos, 
Aeroportos, Linhas de Transmissão, Oleodutos, Gasodutos, Mineradoras, etc.



Versões de Software

BASIC 
 
Sistemas convencionais de pequeno e médio porte com site único 
!

ENTERPRISE 
 
Sistemas de médio e grande porte IP Site Connect, Capacity Plus, 
Linked Capacity Plus e Connect Plus 
!



Outros aplicativos

Monitoring 
 
Ferramenta stand alone de monitoramento técnico da rede de rádio 
!

File Transfer 
 
Envia arquivo de computador de um PC em campo para o 
radioserver SmartPTT via MOTOTRBO. 
!



Arquitetura Basic



Arquitetura Enterprise

IP SITE CONNECT



Arquitetura Enterprise

Capacity Plus



Funcionalidades SmartPTT



Solução Integrada de Despacho

Rádio Despacho LOG voz e eventos

Console WEB

GPS Conexão IP Monitoring

Envio de dados Man DownBridge IP Telefonia



Rádio Despacho
- chamadas privativas, de grupo ou broadcast 

- identificação dos rádios que fazem chamada (pop-up ou histórico) 

- chamadas de emergência e alerta 

- monitoramento remoto de voz 

- chamadas entre operadores (intercom) e de telefone a partir da console 

- interconexão de usuários de rádio e telefone 

- trabalhador solitário, checagem de rádio, rádio kill e man down 

- LOG de voz 

- mensagem automática de emergência 

- alerta automático em grupos e intervalos de tempo escolhidos (blast alarm) 

- HotKeys e Lock Layout 

- Aúdio avançado (escolha as caixas de som para cada grupo)



Operação ágil, com controles intuitivos

janela de chamadas

janela de propriedades

janela de interação

painel de som

console touch customizada com função mute e registro

mensagens automáticas

chamadas em conferência

organização por categorias



Console Customizada Touch

• Aplicativo para criação da própria console 

- Inserção de botões de acesso rápido (slot/grupo/rádio/telefone/operador) 

- Painel para comunicação com vários grupos ao mesmo tempo 

- Modo mudo de operação, com indicação de chamadas não respondidas 

- Operação em telas de múltiplo toque



Console Customizada Touch

http://www.youtube.com/embed/bK4GdbA211E



Layout totalmente customizável

• A tela da Console SmartPTT é totalmente modificável 

- Arraste as janelas de cada função para onde quiser na tela 

- Desmembre a janela e jogue para outra tela 

- Aumente ou diminua os tamanhos posicionando o mouse nas bordas 

- Salve diversos modelos de sua preferência



Layout totalmente customizável

http://www.youtube.com/embed/C3N-gV9v6rA



Monitoramento GPS
- rastreamento em tempo real (indoor e outdoor) 

- diversos formatos de mapas 

- registro de todas as localizações 

- visualização da rota percorrida  

- animação do percurso com detalhes 

- cerca eletrônica e pontos de interesse detalhados 

- localização exata em rotas predefinidas 

- localização manual, automática ou por evento 

- exporta dados e se integra para visualização no Google Earth 

- painel de localização de usuários 

- mostra o endereço do rádio e velocidade no momento 

- regra de velocidade, início de movimento, parada, sem coordenadas  



Localização e ações automáticas



Envio e armazenamento de dados

• Transmissão de dados 
- mensagens de texto, e-mail e GSM 

- controle de estatus de usuário 

- telemetria (individual ou de grupo, inclusive na Console Touch) 

- regras e alertas na Console e no Servidor 

- regras de GPS 

- envio de arquivos (SmartPTT File Transfer) 

• Armazenamento de dados 
- LOG de eventos e voz /  assitente de relatórios



Registro de eventos e envio de dados

regras e alertas para ações, 
GPS e alone worker

assitente de  
relatórios



Telemetria

http://www.youtube.com/embed/Plp8bhYrRbU



Interconexão telefônica

• ÚNICO A USAR DTP Motorola (delay 300 ms) 

• Permite inclusão de lista de ramais nos rádios 

• Permite chamadas simultâneas nos dois slots 



http://www.youtube.com/embed/zuVb1gT1bgg

Interconexão telefônica



Bridge entre redes de rádio

• Quebra o limite de 15 repetidoras em sistema IPSC 
• Conexão direta a todas as repetidoras via IP 
• Roteamento seletivo de voz e dados 
• Ferramenta intuitiva para gerenciar as rotas 
• Roteamento dinâmico inteligente de grupo ou privativo



Bridge entre redes de rádio
Bridge para interconexão de redes de rádio independentes, IPSC, 

Capacity Plus, convencional analógico e digital

Convencional 
Digital

Convencional 
Analógico

Para redes de rádio distribuídas 
multiplas bridges entre Radioservers 

podem ser configuradas



Bridge entre redes de rádio



SmartPTT Monitoring

• Ferramenta de análise e controle detalhado de 
infraestruturas MOTOTRBO  conectadas em rede 

- Monitoramento em tempo real das atividades das redes de rádio 

- Mapa de cobertura 

- Topologia das redes 

- Diagnósticos de hardware 

- Análise de dados 

- Relatórios de monitoramento 

- Integração com sistema SNMP do cliente 

- Aviso automático de falhas na tela, email ou celular 

- Controle e informações dos equipamentos 



Monitoramento em tempo real

Topologia da rede, com controle remoto de 
repetidoras e informacões do equipamento

Informações adicionais de cara repetidora
Alarmes

LOG de eventos e confecção de relatórios
Mapa de cobertura



Web Console

• Central de Operações acessada via web browser 

- Monitoramento da localização GPS 

- Envio e recebimento de mensagens de texto 

- Chamadas de voz  

- Rádio Kill



Web Console

http://www.youtube.com/embed/hdDl6r0BD4g



Mobile Console

• Aplicativo para smartphones 

- Mensagem de texto 

- Localização GPS 

- Sistemas operacionais iOS



Mobile Console

http://www.youtube.com/embed/bK4GdbA211E



OS via rádio (job ticketing)

• Aplicativo para criação e acompanhamento de tarefas 

- Operador aplica tarefa a um usuário de rádio 

- Usuário recebe tarefa, visualiza no display 

- Operador acompanha status de todas as tarefas através de filtros 

- Todos os registros são armazenados no banco de dados



OS via rádio (job ticketing)



Mais diferenciais SmartPTT

• Construção de sistemas distribuídos 
- Console se conecta a múltiplos Radioservers. Dois níveis de Despacho, com 
Consoles regionais trabalhando com seus próprios Radioservers e Console central se 
conectando a todos os Radioservers do sistema. 



Mais diferenciais SmartPTT

• LOG de eventos redundante 
- Radioserver e Console armazenam os dados para evitar perda de informação



Mais diferenciais SmartPTT

• Redundância automática de Radioserver 
Funcionando de forma passiva rastreia Radioserver Principal via IP. Caso o 
Radioserver principal pare de funcionar, o Radioserver redundante se ativa e todas as 
Consoles automaticamente se logam no Radioserver backup.

Radioserver Principal falha

Redundante entra em ação 
automaticamente 

X



Cases SmartPTT



Case - Viapar

Cliente: VIAPAR 
Local: PARANÁ 
Segmento: RODOVIA 
!
Equipamentos: 
• 20 DGR6175 (master repeater)  
• 103 rádios 
• 03 Consoles de Operação  
• Roteamento IP 
• SmartPTT Monitoring  
• Interconexão Telefônica

10 sites, com 02 repetidoras, total 04 canais por site e 20 slots de comunicação

Customizações na Console: 
• Áudio inibido em todos os slots 
• Aviso de comunicação  
• Áudio liberado após resposta do CCO 
• Lista de chamadas em espera 
• Lista para chamada privativa 
!
Vantagens: 
• Vários canais de comunicação 
• Melhor taxa de atualização de GPS



Case - Itaipu

Cliente: ITAIPU 
Local: PARANÁ 
Segmento: USINA 
!
Equipamentos: 
• 08 MTR3000  
• 320 rádios  
• 04 Consoles de Operação  
• Interconexão Telefônica

06 MTR3000 900 MHz para voz e 02 MTR3000 para dados

Customizações e benefícios: 
• 03 chamadas de telefone simultâneas 
• Seleção de rádios logados no SmartPTT



Case - Eldorado Celulose

Cliente: Celulose Eldorado 
Local: Mato Grosso do Sul 
Segmento: Fábrica de celulose 
!
Equipamentos: 
• 08 DGR6175  
• mais de 300 rádios  
• 03 Consoles de Operação  
• Interconexão Telefônica

06 DGR6175 para voz e 02 para dados



Case - Grupo Voigt

Cliente: Voigt Segurança 
Local: Porto Alegre/RS 
Segmento: Empresa de vigilância 
!
Equipamentos: 
• ponto a ponto  
• 6 rádios  
• 01 Consoles de Operação  

Sem repetidora



CAD1000 - Novo produto

O que faz: permite que parque analógico se comunique com parque digital de rádio. 
Vantagem: rádios digitais podem usar todas as funcionalidades MOTOTRBO. 
Aplicação: migração gradual sem separação de redes (analógico e digital)

Controladora Analógico-Digital (nacional, desenvolvido pela CDC)



PTTGO - Novo produto

O que faz: permite que a pessoa saia do veículo e continue falando na rede de rádio. 
Vantagem: em atendimentos de emergência onde não há cobertura de rádio portátil. 
Aplicação: rodovias, policia, urgência e emergência

Extensor sem fio do PTT de um rádio móvel

Usuário aperta o 
PTT do seu rádio

CAD1000 recebe a 
comunicação e 

coloca o rádio da 
viatura no ar

Grupo de rádios 
MOTOTRBO recebe 

a comunicação



SmartPTT no Brasil
• Pré-vendas: 
- elaboração de arquitetura e escopo  
- apresentação do produto em funcionamento (sede SP)  
- visitas a cliente final   
Contatos (11) 2914-3040 / 2729-0120 / info@smartptt.com.br 
Área de download do site:  
http://smartptt.com/pt-br/marketing-e-divulgacao-smartptt/ 
!
• Pós-venda 
- Auxílio remoto para instalação e elaboração de codeplugs  
- Suporte remoto gratuito 90 dias  
- Mediante contrato após término da validade  
Contatos (11) 2914-3040 / 2729-0120 / suporte@smartptt.com.br 



Obrigado!!!


