
Bom	  dia	  Pessoal!	  
Eu	  sou	  o	  Fernando.	  Trabalho	  com	  o	  SmartPTT	  no	  Brasil	  desde	  2010	  e	  sou	  o	  
responsável	  pelo	  aplica?vo	  aqui	  no	  nosso	  país.	  
SmartPTT	  é	  fabricado	  na	  Rússia	  e	  distribuído	  no	  país	  pela	  CDC	  labs,	  co	  exclusividade.	  

São	  mais	  de	  200	  implementações	  em	  todos	  os	  segmentos.	  
Hoje	  vamos	  falar	  das	  Consoles	  Customizadas	  SmartPTT.	  Quem	  ?ver	  perguntas,	  peço	  
enviar	  via	  chat	  e	  eu	  terei	  prazer	  me	  responder	  ao	  final	  da	  apresentação.	  

Vamos	  começar.	  
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Como	  já	  é	  de	  costume	  da	  maioria	  que	  par?cipa	  das	  nossas	  apresentações	  mensais,	  
eu	  vou	  falar	  um	  pouco	  sobre	  as	  caracterís?cas	  gerais	  do	  nosso	  soTware.	  
Bom,	  o	  SmartPTT	  tem	  duas	  versões,	  basic	  e	  enterprise.	  

O	  SmartPTT	  básic	  é	  uma	  solução	  para	  redes	  de	  rádio	  locais	  de	  médio	  ou	  pequeno	  
porte,	  onde	  a	  gente	  precisa	  de	  estações	  de	  controle	  para	  conseguir	  despachar	  e	  
receber	  comunicações	  e	  dados	  do	  sistema	  de	  rádio.	  pra	  ficar	  mais	  claro,	  As	  estações	  
de	  controle	  são	  rádio	  fixos	  conectados	  via	  cabo	  conectados	  ao	  pc	  servidor	  do	  sistema	  
de	  soTware.	  
agora	  o	  SmartPTT	  enterprise	  permite	  que	  a	  gente	  faça	  o	  controle	  de	  redes	  mototrbo	  
mais	  complexas,	  como	  IPSC	  ,	  CAP	  +	  ,	  LCP	  ,	  CON	  +.	  A	  console	  de	  operações	  (ou	  
soTware	  despachado,	  como	  a	  gente	  também	  chama)	  permite	  que	  um	  operador	  de	  
um	  central	  de	  controle	  monitore	  o	  fluxo	  de	  dados	  e	  voz	  da	  rede	  de	  rádio,	  solicite	  de	  
localização	  de	  usuários	  de	  rádio,	  monitorE	  o	  estado	  de	  repe?dores,	  entre	  outras	  
coisas.	  
O	  SmartPTT	  	  enterprise	  se	  conecta	  a	  redes	  MOTOTRBO	  diretamente	  via	  IP	  ,	  e	  isso	  
inclui	  também	  tOpologias	  	  Cap	  +	  e	  LCP	  u?lizando	  a	  plataforma	  NAI	  tanto	  para	  a	  
transmissão	  de	  voz	  e	  dados.	  Também	  explicando,	  o	  mai	  é	  uma	  licença	  da	  motorola	  
instalada	  nos	  repe?dores	  que	  permite	  que	  os	  aplica?vos	  de	  soTware	  troquem	  
informações	  via	  ip	  nesses	  sistemas	  que	  eu	  já	  citei.	  sistemas	  Cap	  +	  também	  podem	  ser	  
gerenciados	  sem	  NAI,	  mas	  ,	  neste	  caso,	  a	  captação	  de	  voz	  e	  dados	  é	  feita	  via	  IP.	  já	  	  

2	  



•  Resumo	  do	  webinar	  de	  hoje	  está	  na	  tela.	  
Eu	  vou	  descrever	  a	  Console	  Customizada	  SMartPTT,	  suas	  funcões	  e	  beneacios.	  

Então	  eu	  vou	  explicar	  cada	  um	  de	  seus	  elementos.	  
E	  finalmente	  eu	  vou	  descrever	  como	  fazemos	  para	  criar	  uma	  console	  customizada,	  os	  
requerimentos	  para	  isso	  e	  as	  funcões	  que	  o	  SmartPTT	  disponibiliza	  para	  ela.	  
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Então	  o	  que	  é	  a	  Console	  Customizada	  SmartPTT?	  
Ela	  na	  verdade	  é	  um	  ?po	  específico	  de	  interface	  de	  usuário	  altamente	  customizável	  
que	  fornece	  shortcuts	  para	  rápido	  acesso	  às	  opções	  e	  chamadas	  mais	  usadas	  pelos	  
Operadores	  do	  soTware.	  
Essas	  Consoles	  permitem	  a	  criação	  e	  organização	  visual	  de	  qualquer	  conjunto	  de	  
elemetos	  da	  rede	  de	  rádio,	  desde	  usuários	  de	  rádio,	  passando	  por	  slots,	  grupos	  e	  até	  
mesmo	  topologias.	  Ao	  criar	  uma	  Console	  Customizada,	  o	  Operador	  poderá,	  de	  forma	  
fácil	  e	  rápida	  acançar	  qualquer	  botão	  incluído	  na	  Console	  ao	  invés	  de	  precisar	  
procurar	  em	  um	  a	  lista	  de	  usuearios	  e	  slots	  em	  uso.	  Isso	  tudo	  usando	  diferentes	  tons	  
para	  cada	  botão,	  menus	  de	  listagem	  e	  teclas	  de	  atalho.	  
Existem	  vário	  elementos	  que	  podem	  ser	  inseridos	  na	  Console	  Customizada,	  incluindo	  
botões	  para	  chamadas	  priva?vas,	  de	  grupo,	  para	  todos,	  mensagens	  de	  texto,	  
controle	  de	  telemetria,	  seletor	  de	  canais,	  entre	  outros.	  
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É	  possível	  criar	  e	  usar	  quantas	  Consoles	  forem	  necessárias,	  ao	  mesmo	  tempo.	  
Consoles	  adicionais	  podem	  ser	  usadas	  por	  diferentes	  operadores,	  cada	  um	  tendo	  sua	  
console	  da	  forma	  que	  melhor	  se	  adapta	  ao	  seu	  jeito	  de	  trabalhar,	  ou	  mesmo	  padroes	  
diferentes	  para	  setores	  diferentes	  da	  empresa.	  
As	  Consoles	  podems	  er	  organizadas	  em	  diferentes	  janelas	  ou	  tabelas,	  bem	  como	  
pode	  ser	  ser	  arrastada	  para	  um	  segundo	  monitor,	  um	  monitor	  de	  10	  polegadas,	  
touch,	  pequeno,	  colocado	  em	  cima	  da	  mesa	  do	  operador,	  por	  exemplo.	  Nós	  temos	  
isso	  funcionando	  em	  clientes	  dessa	  maneira	  e	  é	  bastante	  ú?l.	  
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O	  Obje?vo	  principal	  da	  Console	  Customizada	  é	  dar	  ao	  Operador	  uma	  interface	  
flexível	  e	  poderosa,	  que	  pode	  ser	  customizada	  para	  a?ngir	  os	  requerimentos	  que	  ele	  
necessita	  para	  sua	  operação.	  

Elas	  são	  criadas	  especialmente	  para	  serem	  usadas	  de	  forma	  rápida	  e	  fácil	  em	  
monitores	  touch	  ou	  mul?touch.	  Botões	  grandes	  e	  coloridos	  fornecem	  uma	  interface	  
organizada	  e	  com	  todas	  as	  informações	  necessárias.	  	  
A	  interface	  simplifica	  muito	  o	  processo,	  ou	  seja,	  para	  chamada	  de	  grupo,	  basta	  clicar	  
ou	  tocar	  no	  botão	  criado	  na	  tela.	  
Para	  mandar	  um	  comando	  de	  telemetria	  ou	  verificar	  o	  status	  dessa	  telemetria,	  basta	  
clicar	  ou	  tocar	  no	  botão	  criado	  para	  essa	  funcão.	  
Trocar	  de	  canal,	  basta	  de	  escolher	  no	  botão	  de	  canais.	  

Se	  mais	  funções	  são	  necessárias	  o	  menu	  de	  contexto	  pode	  ser	  acessado	  para	  
qualquer	  função	  não	  disponível	  através	  de	  acesso	  direto.	  
	  

A	  quan?dade	  de	  cliques	  do	  mouse	  e	  movimentos	  do	  operador	  diminuem,	  o	  que	  
consequentemente	  aumenta	  a	  produ?vidade	  e	  faz	  seu	  tempo	  de	  respostaser	  mais	  
rapido.	  

	  
A	  Console	  Customizada	  é	  excelente	  para	  migração	  de	  sistemas	  analógicos	  para	  	  
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O	  Primeiro	  ?po	  de	  elementos	  que	  fazem	  parte	  da	  Console	  Customizada	  são	  os	  
elementos	  de	  chamada.	  Eles	  são	  usados	  para	  fazermos	  chamadas	  e	  verificar	  o	  status	  
de	  diferentes	  grupos	  de	  comunicação.	  

	  
(click)	  

	  

O	  Elemento	  de	  CANAL	  dá	  acesso	  a	  todos	  os	  grupos	  de	  comunicação	  presentes	  
naquele	  mesmo	  slot	  da	  repe?dora.	  O	  campo	  em	  branco	  abaixo	  da	  indicacão	  do	  nome	  
do	  grupo	  irá	  conter	  informação	  sobre	  as	  chamadas	  	  que	  estão	  ocorrendo	  no	  
momento,	  naquele	  slot.	  O	  que	  dá	  uma	  visão	  rápida	  sobre	  a	  ocupação	  do	  slot.	  

O	  Operador	  pode	  selecionar	  qualquer	  grupo	  de	  comunicação	  do	  slot	  clicando	  na	  lista,	  
localizada	  no	  meio	  do	  botão,	  onde	  também	  possível	  selecionar	  chamada	  para	  todos	  
os	  grupos.	  
O	  Ícone	  de	  alto	  falante	  no	  lado	  direito	  superior	  da	  tela	  permite	  a?var	  e	  desa?var	  o	  
áudio	  daquele	  que	  chega	  através	  dos	  grupos/rádios	  daquele	  botão.	  Ao	  clicar	  no	  
icone,	  aparecerá	  um	  bara	  vermelha	  acima	  do	  icone,	  indicando	  que	  o	  canal	  está	  em	  
mudo.	  
As	  duas	  setas	  apontadas	  para	  o	  lado	  direito	  indicam	  o	  menu	  de	  contexto.	  Ao	  clicar	  
nele,	  você	  pode	  acessar	  diversas	  funcões	  como	  Checagem	  de	  Rádio,	  Radio	  Kill,	  Achar	  	  
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As	  cores	  do	  botões	  vão	  variar	  de	  acordo	  com	  o	  status	  da	  chamada	  de	  voz,	  RX,	  TX,	  
Hang?me…	  
As	  diferentes	  cores	  correspondem	  aos	  diferentes	  estados	  da	  chamada.	  

Amarelo	  claro	  indica	  que	  o	  Operador	  apertou	  o	  botão	  e	  está	  tentando	  iniciar	  a	  
chamada	  para	  este	  grupo,	  slot	  ou	  rádio.	  
Assim	  que	  o	  comando	  foi	  recebido	  pela	  repe?dora	  e	  que	  o	  canal	  de	  transmissão	  foi	  
estabelecido,	  o	  botão	  fica	  da	  cor	  laranja,	  bem	  escuro.	  A	  par?r	  desse	  momento	  o	  
Operador	  pode	  começar	  a	  falar.	  

Quando	  o	  Operador	  está	  recebendo	  uma	  chamada,	  o	  botão	  passa	  para	  a	  cor	  verde	  
vivo,	  indicando	  que	  ele	  está	  ouvindo	  uma	  comunicação	  vinda	  dos	  rádios	  em	  campo.	  

A	  cor	  azul	  indica	  o	  período	  de	  hang?me,	  prgramado	  nos	  rádios.	  O	  hang?me	  é	  
configurado	  via	  CPS	  nos	  equipamentos	  e	  indica	  o	  tempo	  que	  um	  usuário	  do	  sistema	  
do	  sistema	  tem	  para	  responder	  aquela	  chamada	  de	  grupo	  ou	  rivada	  sem	  precisar	  
trocar	  de	  canal	  ou	  slecionar	  o	  ID	  do	  rádio	  para	  estabelecer	  uma	  priva?va.	  

	  
Quando	  o	  botão	  aparece	  na	  cor	  cinza,	  indica	  que	  aquele	  botão	  não	  está	  disponível.	  O	  
readio	  pode	  estar	  desligado,	  a	  conexão	  com	  a	  repe?dora	  pode	  ter	  sido	  quebrada	  ou	  
qualquer	  outro	  defeito	  pode	  ter	  ocorrido	  na	  rede.	  
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Os	  Próximos	  ?pos	  de	  elementos	  são	  os	  de	  controle,	  que	  não	  inciam	  chamadas	  de	  voz,	  
mas	  a?vam	  funções	  na	  rede	  de	  rádio.	  
	  
(click)	  
	  
O	  Primeiro	  é	  o	  seletor	  de	  canais.	  
Ele	  permite	  controle	  de	  estações	  de	  controle	  conectadas	  ao	  Radioserver.	  Se	  a	  
estação	  de	  controle	  está	  programada	  com	  vários	  canais,	  eles	  podem	  ser	  trocados	  
através	  desse	  botão.	  This	  element	  provides	  control	  over	  control	  sta?ons,	  connected	  
to	  a	  radioserver.	  	  
	  
(click)	  
	  
Próximo	  é	  o	  controle	  de	  telemetria.	  Podems	  er	  criados	  botões	  para	  acionar	  
telemetrias	  ou	  para	  receber	  s	  informações	  de	  uma	  telemetria,	  mostrando,	  em	  ambos	  
os	  casos	  o	  status	  do	  botão	  de	  telemetria	  referente.	  As	  cores	  são	  customizadas	  para	  
facilitar	  a	  visualização	  por	  parte	  do	  Operador.	  Ao	  clicar	  no	  botão	  circular	  no	  meio	  do	  
elemento,	  é	  possível	  atualizar	  o	  status	  e	  pegar	  o	  status	  atual	  da	  telemetria.	  	  
O	  Botão	  de	  telemetria	  também	  indica	  se	  o	  rádio	  que	  comanda	  a	  ação	  de	  telemetria	  
está	  online	  ou	  não.	  
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Também	  é	  possível	  inserir	  botões	  para	  acesso	  rápido	  outros	  Operadores	  de	  Console	  
do	  sistema	  e	  usuários	  de	  telefone,	  no	  caso	  ramais	  de	  diversos	  colaboradores.	  
	  

Ao	  clicar	  no	  botão	  de	  cada	  um,	  uma	  nova	  janela	  aparece,	  onde	  é	  possível	  estabelecer	  
a	  conexão	  com	  o	  usuário	  de	  telefone	  ou	  console,	  bem	  como	  verificar	  as	  úl?mas	  
interações	  ocorridas	  com	  ele.	  

Também	  é	  possível	  inciar	  uma	  chamada	  de	  conferência	  onde	  vários	  par?cipante	  
interagem	  entre	  si.	  
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Existem	  outros	  elementos	  a	  serem	  estudos.	  
	  

Um	  deles	  é	  o	  painel	  de	  eventos,	  que	  registra	  todas	  as	  chamadas	  recebidas	  pelo	  
Operador	  da	  Console	  e	  mostra	  todas	  numa	  lista.	  Todos	  os	  novos	  eventos	  
sãomostrados	  na	  cor	  vermelha	  clara.	  Quando	  o	  Operador	  clica	  em	  cima	  do	  evento	  ele	  
passa	  para	  a	  cor	  branca,	  indicando	  que	  ele	  já	  verificou	  e	  respondeu	  a	  este	  evento.	  

	  
O	  Segundo	  ?po	  de	  elementos	  é	  o	  painel	  de	  organização.	  Os	  painéis	  podem	  ser	  de	  
qualquer	  tamanho	  e	  cor	  e	  podem	  conter	  um	  grupo	  de	  botões.	  Isso	  permite	  agrupar	  
elementos.	  Quando	  você	  está	  editando	  uma	  console,	  todos	  os	  elementos	  presentes	  
dentro	  do	  painel	  irão	  se	  mover	  juntos.	  Quando	  você	  insere	  um	  botão	  de	  PTT	  dentro	  
do	  painel,	  todos	  os	  botões	  serão	  a?ngidos	  pela	  chamada	  ao	  mesmo	  tempo.	  	  
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As	  Consoles	  Customizadas	  são	  criadas	  com	  um	  editor	  especial,	  localizado	  na	  Console	  
de	  Operações	  SmartPTT.	  	  
Para	  criar	  a	  Console,	  você	  vai	  precisar	  apenas	  arrastar	  os	  elementos	  desejados	  da	  
lista	  localizada	  a	  esquerda	  da	  tela,	  para	  entro	  do	  painel,	  à	  direita.	  	  
Então,	  para	  criar	  um	  botão	  de	  grupos,	  basta	  clicar	  no	  nome	  do	  grupo	  e	  arrastar	  para	  
dentro	  da	  Console.	  	  

Selecione	  cores	  diferentes	  para	  cada	  ?po	  de	  grupo,	  readios	  e	  slots,	  da	  melhor	  
maneira	  para	  você.	  	  
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Algumas	  melhorias	  foram	  adicionadas	  no	  editor	  de	  Consoles	  do	  SmartPTT	  8.5	  
	  

Agora	  existem	  grades	  que	  deixam	  mais	  fácil	  o	  processo	  de	  alinhamento	  e	  
padronização	  de	  tamanho	  dos	  botões.	  

	  
Vocie	  também	  pode	  reduzir	  ou	  aumentar	  o	  zoom	  da	  tela	  para	  criar	  a	  Console	  de	  
forma	  mais	  simples.	  

	  
Por	  fim,	  vcê	  pode	  selecionar	  vários	  botões	  de	  uma	  vez	  e	  modificar	  seu	  tamanho.	  Isso	  
vai	  acontecer	  simultaneamente	  em	  todos	  os	  botões	  selecionados,	  deixando	  todos	  
exatamente	  iguais.	  
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Isso	  é	  tudo	  por	  hoje.	  espero	  que	  tenham	  gostado	  do	  webinar.	  
	  

Quero	  pedir	  que	  visitem	  o	  nosso	  smartpu.com.br	  para	  encontrar	  mais	  informações	  
sobre	  o	  soTware	  SmartPTT.	  	  

Lá	  você	  encontra	  informações	  detalhadas	  sobre	  o	  aplica?vo,	  vídeos	  para	  apresentar	  
aos	  clientes,	  área	  exclusiva	  de	  suporte,	  material	  de	  divulgação	  e,	  principalmente,	  
PDFs	  e	  vídeos	  de	  todos	  os	  webinar	  que	  fizemos	  até	  hoje,	  que	  você	  pode	  acompanhar	  
na	  íntegra,	  na	  seção	  EDUCAÇÃO,	  do	  site.	  Lá	  já	  existe	  o	  PDF	  desta	  apresentação	  e	  em	  
breve	  o	  vídeo	  do	  webinar	  também	  estará	  disponível.	  
	  
Se	  ?ver	  qualquer	  pergunta,	  não	  exite	  em	  enviar	  um	  e-‐mail	  ou	  nos	  telefonar.	  
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