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Solução integrada MOTOTRBO 

• Redes de todos os tamanhos e topologias 
• Montoramento e controle do sistema de rádio 
• Bridge entre redes de rádio 
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SmartPTT Mobile 
•  Chamadas privativas ou de grupo 
•  Mensagens de texto 
•  Mostra a localização GPS dos rádios 
•  Operador da Console pode ver a localização dos 

usuários do SmartPTT Mobile 
•  Versão Beta Android disponível 
•  iOS prevista para agosto 
•  Download na Google Play e App Store 



SmartPTT Mobile 



Melhorias no Indoor Tracking 

Nova Platforma Suportada 
 

Compatibilidade com sistema  Connect-RTLS da empresa 
BluFi: 

–  Coordenadas de localização indoor (número do 
beacon ativo) são enviadas como mensagens de texto. 

–  Dados são enviados quando um usuário move  
de um beacon para outro 



Melhorias no Indoor Tracking 
LOCALIZAÇÃO 

•  Agora as rotas percorridas por usuários em ambiente 
interno podem ser animadas na tela 

•  Regras, Alertas, Cercas Eletronicas e Rotas foram 
adicionadas ao Indoor Tracking 



Melhorias Indoor Tracking 

TRABALHANDO COM BEACONS 
 

•  Beacons podem ser nomeados para ser facilmente 
identificados 

•  Um beacon pode ser deletado do mapa através do 
menu ‘Beacons’, sendo retirada a possibilidade de 
apagá-lo ao acionar a tecla “delete” no teclado 



Possibilidades do Indoor Tracking 
•  Numero mínimo de usuários num local 



Cross-Patch DE VOZ 
•  Bridge manual rápida de grupos 
•  Fácil controle e organizacao 
•  Disponível para qualquer sistema e topologia como função standard 



Voice cross-patch 



Gateway Estação de Controle Remota 
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Suporte a repetidora SLR 
•  SmartPTT 8.7 foi testado, sendo totalmente compatível 

com a nova repetidora SLR 
•  Todas as topologias são suportadas, incluindo IPSC e 

CAP+ no modo clássico 
•  Mais de 30 novos tipos de alarmes são suportados 



Notificação de fim de update 

•  60 dias antes do término da validade dos updates 
gratuitos, uma janela de notificação irá aparecer na 
Console e no Radioserver, avisos também aparecem na 
linha de status e também na janela de informacões do 
sistema 

•  As noficações podem ser desabilitadas 
 
 



Suporte a novo firmware 

•  MOTOTRBO firmware R2.4a e Connect Plus R1.6 



Outras melhorias 

•  Nova regra – quantidade de usuários dentro de uma 
mesma cera eletrônica 

•  Seleção manual de localização 
•  Lista de codecs prioritários para interconexão telefônica 

e novos codecs suportados 
•  Notificação de otimização de banco de dados 
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