
Redução de de tempo de interrupções e falhas

Utilizando os recursos de rastreamento GPS do SmartPTT e dos rádios MOTOTRBO é possível atribuir a equipe de trabalho 

mais próxima a o local onde existe uma falha de equipamento. Isso reduz o tempo de resposta às interrupções, sem a 

necessidade de contratar mais funcionários.

Minimização do tempo de equipamento inoperante

Usando as entradas e saídas de telemetria do rádio Motorola MOTOTRBO, quando ocorre uma falha de equipamento, o 

SmartPTT pode receber essas notificações. Automaticamente o operador da Central de Controle e as equipes de manutenção 

são avisadas via texto, voz, e-mail ou SMS sobre a ocorrência da falha. O operador também pode criar uma OS para o pessoal 

de manutenção solicitando o reparo.

Gerenciamento de Ordens de Serviço

O recurso "Job Ticketing" do SmartPTT permite aos operadores da Central de Controle gerir a atribuição de status e de ordens 

de serviço.

Segurança para os colaboradores

O SmartPTT tem 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 ou caso um 

rádio equipado com placa opcional e função Man-Down não detecte nenhum movimento ou equipamento na horizontal por 

muito tempo. O recurso de Trabalhador Solitário do SmartPTT requer a transmissão de rádio e / ou movimento (tracking GPS) 

dentro de um período de tempo programável. Caso o colaborador não atenda às especificações, uma emergência é iniciada. A 

cerca eletrônica (geofencing) também pode ser criada no SmartPTT para notificar o operador, se o trabalhador entra em uma 

zona perigosa.

Soluções SmartPTT para o setor de utilities

www.smartptt.com

 
ТМSolução integrada MOTOTRBO

Gerenciamento de Emergências 

Quando ocorre uma emergência, o operador SmartPTT pode controlar a 

resposta à ocorrência através do envio de equipes de resposta para o local 

da emergência com base em informações de localização fornecidas pelo 

GPS. As funções de gravação de voz e de log de eventos do SmartPTT 

permitem aos gestores reconstruir os detalhes da situação de emergência, 

conforme necessário.

Eficiência de custos operacionais

Despacho de Voz e Job Ticketing melhoram a coordenação de tarefas entre as equipes de produção. As capacidades do 

trabalhador solitário e do Man-Down (placa opcional necessária), juntamente com GPS ou Rastreamento Indoor eliminam a 

necessidade de enviar dois funcionários para fazer o trabalho que apenas um teria total condição de executar. Ao utilizar o 

rastreamento para atribuir a unidade mais próxima disponível para reparos, os custos de combustível podem ser reduzidos.
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