
Redução de tempo de resposta
Usando os recursos de GPS do SmartPTT e radios MOTOTRBO, os operadores podem identificar a 
unidade disponível mais próxima da ocorrência, o que ajuda a reduzir os tempos de resposta.

SmartPTT para Policiamento

Segurança dos oficiais
Quando um oficial está em perigo, uma emergência 
pode ser iniciada utilizando o botão laranja de 
emergência do rádio, ou automaticamente, através 
das funções Man Down ou Alone Worker SmartPTT. 
Acionanda a emergência, o SmartPTT pode identificar 
automaticamente o local onde se encontra a viatura, 
para uma resposta mais rápida. Além disso, a Central 
pode monitorar as ações de agressores ouvindo o áudio 
no ambiente da ocorrência.

Interoperabilidade
A função Bridge SmartPTT permite aos departamentos de polícia interoperar suas redes de rádio 
MOTOTRBO com outros órgãos de segurança pública em diferentes tecnologias, como analógico, P25 ou 
Tetra. O acesso ao sistema de rádio MOTOTRBO também pode ser feito usando a opção de Interconexão 
Telefônica ou o SmartPTT Mobile, para smartphones e tablets.

Auditoria
O LOG de Eventos SmartPTT registra todos os eventos de voz e dados da rede de rádio. (isto é, GPS, 
ARS, telemetria…). Após um incidente, os oficiais podem reconstruir os detalhes do incidente usando os 
registros SmartPTT para localizar a causa e imprimir os esforços de prevenção futuras.

Redução de custos
Em tempos de diminuição dos orçamentos, poupar dinheiro é importante para os departamentos de 
polícia. Despachar o oficial mais próximo da ocorrência não só reduz o tempos de resposta, mas reduz 
também a quantidade de combustível consumido para se chegar até chamada, bem como o desgaste no 
veículo, reduzindo custos de manutenção.

Redes de qualquer tamanho ou topologia
Controle e monitoramento de toda a infraestrutura do Sistema 
Bridge entre diferentes redes de rádio
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