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 FUNÇÕES NATIVAS

Redes de qualquer tipo ou topologia

Gerência e controle da estrutura de rádio

Bridge entre diferentes sistemas

A Solução Integrada MOTOTRBOTM

Comunicação entre rádios de 
diferentes sistemas e arquiteturas

BRIDGE ENTRE 
SISTEMAS

Tablets e smartphones se tornam 
consoles com chamadas de voz, 
texto e mapas
Localização GPS de rádios e 
telefones

SMARTPTT 
MOBILE

Chamadas privadas e de grupo 
entre rádios e telefones e 
operadores das Consoles

INTERCONEXÃO 
TELEFÔNICA

Comunicação de dados via 
NAI em Capacity Plus e Linked 
Capacity Plus
Eliminação de estações de 
controle e placas de som em IP 
Site Connect

CONEXÃO           
IP DIRETA

Localização em prédios e locais 
fechados onde não há sinal de 
satélite

LOCALIzAÇÃO 
INDOOR

Monitoramento em tempo real 
da estrutura de rádio, com 
representação gráfica e mapa de 
cobertura

MONITORAMENTO

Controle da frota de rádios via 
web: chamadas de voz, SMS, 
localização GPS, radio check/kill, 
registro de rádio

CONSOLE WEB

FUNÇÕES OPCIONAIS

TELEMETRIA TICKETS
DE SERVIÇO

RÁDIO
DESPACHO

LOCALIZAÇÃO
GPS

TRANSFRÊNCIA
DE DADOS 

LOG DE VOZ 
E EVENTOS

GRAVAÇÃO 
DE VOZ



Solução Integrada de Controle 
Todos os tipos de chamadas de voz: privativas, em 
grupo ou para todos
GPS e localização indoor 
Chamada de emergência
Tickets de Serviço
Console de Operação customizável, com operação 
multitouch

Segurança
Man Down

Lone Worker

Alarmes programados

Mensagens programadas 

Centrais de controle com comando remoto

Operação IP via Network Application Interface (NAI)

Conexão via IP a repetidoras MOTOTRBO

Suporte a simulcast (Radio Activity solutions)

Por que SmartPTT?

Estrutura de comunicação unificada
Bridge entre redes de rádio – comunicação em grupo 
para rádios em diferentes redes

Interconexão Telefônica – comunicação entre telefones 
e rádios

Suporte a sinalização MDC e Sellect 5

Tecnologia de ponta 

Administração e Monitoramento
Monitoramento, análise e  LOG de eventos do 
sistema

Mapa de cobertura do sistema de rádio

Diagnóstico de hardware e falhas

Administração  remota de repetidora: mudança de 
canal, potência, ativação e desativação



Chamadas individuais, de grupo ou para todos, da 
Console de Operações SmartPTT para os rádios 
do sistema
Chamadas de conferência permitem que os 
operadores organizem comunicações temporárias 
entre operadores, grupos ou rádios
Chamadas de voz do sistema são gravadas tanto 
no Servidor quanto na Console para redundância 
de dados e verificação de detalhes 
Chamadas de emergência, lone worker 
(trabalhador solitário) e man-down
Radio Kill permite ao operador bloquear ou inibir o 
acesso de um radio ao sistema 

Mensagens de voz e texto podem ser criadas 
para rádios offline ou fora da área de cobertura. 
Quando ele se registrar no sistema, a mensagem é 
automaticamente enviada pelo SmartPTT
Áudio pode ser selecionado/deselecionado, 
bloqueado/desbloqueado e o controle de volume 
pode ser feito para cada grupo de comunicação
Comunicação com sistemas não compatíveis com 
MOTOTRBO são suportados no SmartPTT. Por 
exemplo, um sistema P25 ou anlógico usando 
sinalização MDC-1200 ou Sellect 5
Intercom para comunicação de voz e texto entre 
operadores das consoles
Chamada de alerta em chamadas privadas

Rádio Despacho

Interface customizável da Console de Operações SmartPTT

A Console de Operações SmartPTT pode ser customizada de acordo com as necessidades específicas de cada 
operador. Os painéis podem ser arrastados para qualquer lugar da tela. Múltiplas telas e operação touchsecreen 
são permitidas. O plugin Consoles Cumstomizadas permite a criação de telas individuais para gerenciar grupos de 
conversação, notificações de voz, seleção de canais, telefonia, telemetria, entre outros.

As capacidades integradas de voz do SmartPTT habilitam operadores a coordenar tarefas de forma eficiente, 
individualmente ou com grupos de rádios. O SmartPTT suporta todos os tipos de chamadas de voz nativas MOTOTRBO 
e demais funcões, como Alerta, Radio Check, Monitoramento Remoto e mais.



Localização GPS

O SmartPTT proporciona o rastreio de colaboradores e veículos que utilizam rádios MOTOTRBO portáteis ou móveis e 
contam com a função de GPS habilitada.

As capacidades de GPS do SmartPTT podem ajudar a incrementar a segurança dos colaboradores. Regras de 
velocidade podem gerar notificações automáticas, bem como cercas eletrônicas, para monitoramento de entrada e 
saída de áreas perigosas. Maior eficiência operacional e de custo pode ser atingida ao tornar possível acionar a unidade 
mais próxima de um trabalho ou usar rotas estabelecidas, que asseguram maior eficiência, economizando tempo e 
combustível. Além disso, quando uma emergência ocorre, o GPS permite que o operador possa rapidamente identificar 
a localização da ocorrência e rapidamente coordenar as equipes de socorro.

Suporte a mapas online e offline, incluindo Google Maps, OpenStreetMap, mapas vetorizados e rasterizados. 
Mapas online fornecem informação do endereço (nome da via) das unidades.

Monitoramento em tempo real.

Localização pode ser automática ou acionada a partir de eventos.

Regras de cerca-eletrônica monitoram entrada e saída de áreas perigosas.

Os dados de localização são salvos para consulta de rotas e relatórios.

Controle de parada e movimentação 

Pontos de Interesse (POI)

Regras de velocidade notificam o operador em caso de limite excedido

Exporte localizações em KML para monitoramento em aplocativos terceiros como Google Earth.

A Console de Operações SmartPTT permite a visualização de diversos mapas numa mesma tela, em janelas 
independentes ou displays externos.



Transferência de texto e dados

LOG de voz e eventos

Chamadas de voz são gravadas tanto no servidor 
quanto na  console SmartPTT, em formato MP3, 
numa pasta estabelecida. Os registros permitem 
que os operadores ouçam comunicações anteriores 
e seus detalhes, bem como ajudam na investigação 
de incidentes.

O SmartPTT registra todos os eventos que ocorrem 
no sistema, como registro de rádio, chamadas de 
voz, mensagens de texto, mudanças de status, 
radio kill, telemetria e localizações. O SmartPTT 
usa o MS SQL Server para arquivamento de dados 
(o pacote de instalacão SmartPTT inclui SQL 
Express free edition).

Os eventos são armazenados tanto no servidor 
quanto na console de operações. 

Os eventos podem ser filtrados, agrupados, e 
organizados para facilitar buscas ou a confecção 
de relatórios.

Baseado nos eventos recebidos, regras 
customizadas podem ser criadas, para que o 
SmartPTT execute ações automaticamente 
quando da ocorrência de um determinado evento. 
Por exemplo, se um equipamento falha e isso é 
reportado via telemetria, o SmartPTT pode enviar 
uma mensagem para o grupo de manutenção de 
forma automática, reduzindo tempo de falha. 

Mensagens de texto podem ser enviadas entre consoles, 
usuários de radio e grupos de comunicação. Adicionando 
um gateway SMS, é possível troca de mensagens de 
texto entre smartphones, consoles, rádios e grupos de 
comunicação.

A ferramenta de Ticket de Serviço do SmartPTT permite 
aos operadores assinalar ordens ou tarefas a usuários de 
rádio MOTOTRBO ou grupos de comunicação e monitorar 
sua execução. Tickets de Serviço ajudam a assegurar 
que ordens de serviço sejam endereçadas corretamente e 
monitoradas até sua finalização.

Usuários de email podem enviar mensagens de 
texto para rádios e grupos

Mensagens de texto podem ser enviadas de rádios 
para endereços especificados no Rádioserver

Listas coloridas e customizadas de status podem ser 
criadas no SmartPTT. Status podem ser modificados pelo 
operador da Console, através do pressionamento de um 
botão no rádio ou automaticamente a partir de evento. 
É possível filtrar a seleção de rádios com base no status 
atual.

O SmartPTT suporta as funções de telemetria 
MOTOTRBO. A Console pode receber os sinais de status 
das telemetrias ou enviar comandos para iniciar ações.

Mensagens de texto

Email Gateway

Ferramenta de Tickets de Serviço

Controle de status

Telemetria



SmartPTT Mobile

O SmartPTT Mobile é um aplicativo para smartphones e tablets (iOS e Android). Ele permite aos seus usuários a troca de  
mensagens de voz e texto com rádios MOTOTRBO e Operadores de Consoles SmartPTT.

Funções do SmartPTT Mobile
Chamadas de voz, incluindo privativas, grupo e para todos

Mensagens de texto pelo sistema de rádio

Rastreamento GPS de rádios e telefones

Operador da Console pode rastrear tanto rádios quanto smartphones

Bridge entre sistemas

A Bridge entre redes de rádio SmartPTT permite a interoperabilidade entre sistemas de diferentes tipos (i.e. 
MOTOTRBO, P25, Tetra, LTR, analógico, etc.). Por exemplo, uma guarda municipal usando MOTOTRBO pode se 
comunicar com a polícia militar ou civil que utilizam P25. Da mesma forma, uma fábrica migrando de sistema LTR 
trunking para MOTOTRBO Linked Capacity Plus é capaz de manter comunicação de voz durante o processo de 
migração e, ao mesmo tempo, experimentar os benefícios do sistema digital.

As regras de roteamento são facilmente criadas através da Console de Operações. Elas podem ser de uma via, duas 
vias, entre diferentes redes de rádio ou entre rádioservers. A Bridge comporta as seguintes funções:

Roteamento de todas as chamadas de uma rede para outra

Roteamento de chamada entre grupos de comunicação específicos

Roteamento de chamadas privadas para rádios específicos

Roteamento dinâmico inteligente baseado na informação de registro do rádio na rede



Benefícios

Segurança – em caso de emergência, a localização exata do colaborador é mostrada na tela. Isso permite reduzir 
o tempo de atendimento, podendo salvar vidas.

Responsabilidade – com o avançado sistema de regras e alertas, é possível configurar rotas específicas e 
premissas para serem seguidas. O operador do sistema é automaticamente avisado caso algo seja burlado.

Fácil implementação – dados provenientes de beacons são transmitidos pelo canal de rádio, portanto nenhuma 
estrutura avançada é necessária. Isso assegura  implementação simples e segura em minas, túneis e indústrias. 

Operação independente – os beacons operam com baterias que requerem troca apenas a cada 2 ou 3 anos

Localização Indoor

A Localização Indoor SmartPTT é especialmente desenvolvida para uso com rádios MOTOTRBO. A solução 
complementa a localização via GPS, permitindo aos operadores monitorar a posição dos colaboradores estando eles 
em ambiente externo ou interno.

Funções

Localização em tempo real de usuários MOTOTRBO 

Visão de movimentação em 2D ou 3D 

Fácil mudança de andares e níveis de construção

Animação da rota 

Controle de rotas pré-estabelecidas

Cercas eletrônicas com alarmes configuráveis

Suporte a Lone Worker



Console Web

A Console Web SmartPTT é um aplicativo que permite acesso e monitoramento da rede de rádio MOTOTRBO através 
do seu web browser favorito. Chamadas de voz e mensagens de texto entre rádios e usuários web são suportadas. 
Adicionalmente o usuário web pode monitorar a localização de rádios e smartphones via GPS, bem como o registro dos 
mesmos na rede de rádio e outras funções como Radio Check e Radio Kill. 

Relatórios podem ser gerados para verificação de localização GPS e histórico de tráfego de um rádio ou grupo de rádios.

Chamadas privadas ou de grupo a partir de 
telefones fixos ou celulares

Múltiplos canais simultâneos para chamadas de 
telefone

Limitação de acesso apenas a usuários habilitados 

Chamadas gravadas em MP3

Chamadas full duplex entre telefones e operadores 
de consoles

Conexão SIP a PABX-IP ou VoIP-gateway

Interconexão Telefônica

A Interconexão Telefônica SmartPTT (phone patch) permite que rádios MOTOTRBO e operadores de consoles efetuem 
e recebam chamadas de telephone. Em caso de emergência, esta função permite que equipes de salvamento das 
empresas contatem imediatamente serviços de urgência, por outro lado, também possibilitam a simples comunicação 
com colaboradores externos ou ramais internos.

Funções da Interconexão Telefônica



Monitoramento

O SmartPTT Monitoring é uma ferramenta para controle e análise avançada da infraestrutura MOTOTRBO. O SmartPTT 
Monitoring permite a análise do sistema, fornecendo as seguintes informações:

RSSI – received signal strength (nível de sinal recebido)

Tipo de transmissão: ARS, GPS, texto, voz, emergência, etc.

Duração das transmissões 

IDs dos receptors e transmissores 

IDs das repetidoras

Siatemas MOTOTRBO suportados

Repetidora única 

IP Site Connect 

Capacity Plus

Linked Capacity Plus

Funções do SmartPTT Monitoring
Monitoramento em tempo real
Representação gráfica de atividades de voz e dados recebidas pelas repetidoras MOTOTRBO permitem a análise do 
sistema em tempo real. Barras contínuas representam a força do sinal e são mostradas individualmente por canal. 
A altura da barra conrresponde à intensidade do sinal recebido.

Comercializado em dois modelos
Serviço ativado no SmartPTT Enterprise 

Produto independente

LOG de Alarmes
Log de alarmes de repetidoras MOTOTRBO, roteadores Cisco e UPS Eaton. Eventos são separados em “Critícos”, 
“Medianos” e “Simples” são destacados em vermelho, rosa e amarelo, respectivamente. Além dos alarmes atuais, é 
possível consultar alarmes salvos em períodos anteriores.



Topologia da rede
Representação gráfica do esquema de rede configurada no radioserver, com indicação dos devices de rede, 
porcentagem de ocupação e estado de cada UPS, roteador e repetidora. A estrutura de rede inclui todas as repetidoras 
MOTOTRBO, bem como as repetidoras virtuais, organizadas de acordo com os sistemas conectados. Cada sistema  
IP Site Connect, Capacity Plus ou Linked Capacity Plus são representados por uma árvore em separado, com as 
repetidoras correspondentes em cada rede.

Relatórios
Relatórios detalhados baseados nos dados coletados pelo sistema, filtrados por uma série de critérios. O relatório 
fornece informação sobre o ID da repetidora MOTOTRBO, ID do rádio fonte e destino, ID de grupo, duração do evento, 
tipo do evento, RSSI, etc.

Diagnóstico de hardware
Informação do estado real das repetidoras MOTOTRBO conectadas, da infraestrutura (UPS, roteadores, servidores)
monitoramento via SNMP, log de falhas de hardware.

Endereço IP 

Serial 

Versão de firmware 

Frequências Rx/Tx 

 Alarmes Rx/Tx 

Alarme de temperatura  

Alarme de ventoinha

Alarme AC

Controle de repetidoras
Administração remota de repetidoras MOTOTRBO: mudança de canal, nível de potência, habilitar/desabilitar.

Proporção da duração dos eventos durante período 
de tempo determinado

Proporção de atividades de voz e dados em 
determinado periodo

Analytics
Representação gráfica das informações de rede coletadas:

Mapa de cobertura
Representação gráfica da área de cobertura baseada nas informacões de RSSI do sinal recebido dos rádios 
MOTOTRBO com GPS.



Design do SmartPTT

O SmartPTT é desenhado com base em tecnologia cliente-servidor flexível que permite ao usuário construir sistema de 
controle e gerenciamento com quantidade ilimitada de Consoles de Operações e redes de radio.

A Console de Operações SmartPTT é um software que permite controle e despacho das redes de rádio MOTOTRBO.

Despacho de voz para as redes de rádio disponíveis

Conexão aos radioservers via Internet ou canais  IP dedicados 

Pode estar localizado a qualquer distância das redes de rádio controladas 

Instalação de rádios não são necessárias na Console de Operações 

Suporta conexões simultâneas a múltiplos radioservers

O SmartPTT Radioserver faz a interface entre os usuários de rádio e as Consoles de Operações.

Interface com o sistema de rádio via estação de controle ou conexão IP 

Interconexão Telefônica

Email gateway

Perfis de operadores configuráveis com limitação de acesso

Cada radioserver pode servir a várias Consoles de Operações

Note:

A Console de Operações SmartPTT é um computador comum com o software SmartPTT 
instalado. Não é necessária a instalação de nenhum rádio na Console de Operações.



A interface com o sistema de rádio pode ser implementada de duas maneiras:

Versão clássica, baseada em estações de controle: uma ou mais (até 15) estações de controle conectadas ao 
radioserver via cabos especiais. Chamadas de voz e dados são processadas através desses rádios.

Conexão direta a repetidoras MOTOTRBO via IP: o radioserver pode estar a qualquer distância das redes de rádio 
controladas. Nenhuma estação adicional é necessária. Isso simplifica a implementação a reduz custos. Um radios-
erver se conecta a número ilimitado de repetidoras.

O SmartPTT suporta:

Redes digitais convencionais     MOTOTRBO Linked Capacity Plus

MOTOTRBO IP Site Connect     MOTOTRBO Connect Plus

MOTOTRBO Capacity Plus      Redes analógicas

Detlahes da arquitetura

A Console de Operações pode simultaneamente se conectar a ilimitados radioservers

Pode servir quantidade ilimitada de Consoles de Operações simultaneamente 

Registro de voz e dados distribuído para maior segurança

Console pode ser aberta em modo offline para consulta (sem conexão com o rádioserver)

Note:

O SmartPTT permite o uso das tecnologias digital e anlógica para facilitar a migração gradual para o 
novo padrão de comunicação, visando operação conjunta via bridge ou em sistemas separados.



O SmartPTT Enterprise tem a forma mais eficiente de controle e greenciamento de sistemas MOTOTRBO baseado na 
conexão direta via IP a repetidoras. A conexão direta via IP SmartPTT é aplicável a todas a funções, inclusive chamadas 
de voz.

O SmartPTT permite o controle de redes DRM em modo simulcast, com estações base Radio Activity. Essa tecnologia 
permite chamadas simultâneas, em diversas repetidoras com a mesma frequência configurada.

Redes simulcast permitem cobertura em redes de grande abrangência com a utilização de menos frequências, 
proporcionam roaming em tempo real e unificam todos os usuários de rádio num único time. O SmartPTT é totalmente 
compatível com a solução Radio Activity.

Confiabilidade
O sistema SmartPTT com conexão direta via IP não 
precisa de estações de controle e placas de som 
instaladas no radioserver. O radioserver pode ficar 
alocado a qualquer distância da área de cobertura da rede 
de rádio, necessitando apenas de conexão IP com as 
repetidoras.          

Escalabilidade
Com a conexão direta via IP, um único rádioserver 
SmartPTT pode se conectar a diversas redes de rádio 
MOTOTRBO distribuídas em longas distâncias. Isso 
permite a integração de diferentes sites de comunicação 
num único sistema e centralização de Centrais de 
Controle Operacional. 

Eficiência de custo
Os sistemas baseados na conexão direta via IP SmartPTT 
eliminam custos com estações de controle, servidores 
extra e placas de som.

 

Funcionalidade
LOG Avançado. Apenas um sistema baseado em 
conexão direta via IP pode registrar todas as chamadas 
de voz e texto, incluindo chamadas privadas, bem como 
coletar dados das repetidoras usadas para a transmissão.

Suporte ao Digital Telephone Patch. Com a conexão 
direta a sistemas IP Site Connect, o SmartPTT suporta o 
Motorola Digital Telephone Patch, fornecendo interface 
SIP de telefonia e a habilidade de efetuar chamadas 
simultâneas em ambos os slots.

Monitoring. O SmartPTT Monitoring permite análise e 
controle avançado de repetidoras MOTOTRBO
via conexão IP direta.

Benefícios:

Redução de custos com frequências 

Fácil organização de conferências

Comunicação integrada em caso de emergência

Conexão direta via IP 
a repetidoras MOTOTRBO

Simulcast



Usuários SmartPTT

Usuários móveis utilizam rádios MOTOTRBO para ter acesso ao sistema dentro da área de cobertura.

Operadores de Consoles SmartPTT usam funções avançadas de comunicação com rádios e podem 
monitorar suas atividades. Operadores tem acesso ao sistema utilizando a Console SmartPTT, sendo 
responsáveis pelo controle e manutenção do sistema de comunicação.

Gerentes de depertamento tem acesso a informações analíticas.

Aplicativo SmartPTT

Sistemas lineares
Despacho e controle de sistemas multi-site: dutos de óleo e gás, linhas de transmissão, rodovias, 
ferrovias, etc.

Sistemas distrbuídos
Sistema de despacho para serviços de emergência, municípios, transporte público, segurança, etc.

Sistemas locais
Sistemas de site único para fábricas, aeroportos, portos, supermercados, hotéis, etc.
 

Sistemas de controle e despacho modernos não são montados 
apenas com equipamentos. Atualmente, um aplicativo tem papel 
primordial, permitindo que todo o potencial da plataforma de 
equipamentos seja extraída a fim de atender aos requerimentos 
de qualquer tipo de usuário.

SmartPTT
facilita a construção de sistemas de despacho 
complexos 

inclui todos os benefícios da plataforma digital 
MOTOTRBO da Motorola
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