
O SmartPTT possui várias características que podem gerenciar a 

segurança de seus trabalhadores. O rádio MOTOTRBO pode enviar um 

sinal de emergência para o Operador SmartPTT caso o colaborador 

pressione o botão de emergência. Ela também pode ser ativada caso o 

rádio equipado com a função man-down não detecte movimento ou 

permaneça caído, na horizontal, por muito tempo. A função trabalhador 

solitário (lone worker) solicita que o rádio faça transmissão e /ou se 

movimente dentro de um período de tempo programável, não cumprindo 

os requisitos, uma emergência é iniciada. A cerca eletrônica também pode 

ser criada no SmartPTT para notificar o Operador caso um trabalhador 

entre em uma zona perigosa. 

Usando as entradas/saídas de telemetria do rádio Motorola MOTOTRBO, quando uma máquina falhar, o 

SmartPTT pode ser notificado e acionar, automaticamente, as equipes de manutenção via texto ou notificação de 

voz. O Operador da Console SmartPTT também pode criar um Ticket de Serviço no próprio sistema e gerenciar 

todo o processo de reparo da falha, sem necessidade de softwares de terceiros.

Quando ocorre uma emergência, o Operador SmartPTT pode 

controlar o atendimento do evento crítico enviando equipes 

diretamente ao local da ocorrência, a partir das informações de 

localização fornecidas pelo GPS. As funções de gravação de voz e 

de log de eventos de SmartPTT permitem aos gestores reconstruir 

os detalhes da situação de emergência, conforme necessário.

O Despacho de Voz e os Tickets de Serviço melhoram a coordenação das tarefas entre as equipes de produção. 

As capacidades do trabalhador solitário e do man-down (placa opcional necessária), juntamente com o GPS e 

Rastreamento Indoor eliminam a necessidade de enviar dois colaboradores para a executar o trabalho que pode 

ser feito por apenas uma pessoa.
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