
 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

www.smartptt.com.br


