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Recursos novos e atualizados

O SmartPTT PLUS 9.7.1 fornece novos recursos, aprimoramentos e correções de problemas.

Novo modo de autenticação do SmartPTT Dispatcher

O processo de autorização do SmartPTT Dispatcher foi alterado significativamente:

• O Radioserver SmartPTT agora pode negar conexões de Dispatchers.

• O Radioserver SmartPTT pode exigir autenticação dos Dispatchers.

Quando os operadores do SmartPTT Dispatcher se conectam ao Radioserver sem a exigência de autenticação, os

despachantes terão acesso ilimitado a todos os sistemas de rádio, seus rádios, grupos de conversação e recursos de

despacho. Nesse caso, as permissões do operador podem ser limitadas usando as configurações de permissões do

operador.

Para restringir as capacidades do operador do SmartPTT Dispatcher, a autenticação do SmartPTT Dispatcher deve ser

ativada:

• No Radioserver Configurator, contas de clientes com perfil atribuído (se necessário) devem ser criadas.

• No SmartPTT Dispatcher, as contas do operador devem ser criadas.

• Durante a configuração de acesso ao Radioserver, as contas do cliente devem ser definidas para as contas do

operador desejadas.

Web Client atualizado

O SmartPTT Web Client recebe novidades em relação ao último release.

Chamadas de voz e Cross Patches

O SmartPTT Web Client agora suporta a transmissão de voz. A transmissão de voz inclui a capacidade de receber e

iniciar chamadas em grupo e privadas, chamadas para todos e Site chamadas para todos.

A capacidade de configurar o modo de PTT foi adicionada no SmartPTT Web Client. As chamadas podem ser iniciadas

usando métodos diferentes (clique / toque único, mantenha pressionado, clique com o botão direito do mouse).

O SmartPTT Web Client suporta cross patches. O SmartPTT Web Client fornece aos operadores a capacidade de criar

novos ou editar, ativar / desativar patches existentes que são criados por outros despachantes.

Para gerenciamento de cross patches, o operador deve ter a permissão correspondente.

Alarmes e chamadas de emergência

O SmartPTT Web Client agora fornece informações sobre alarmes de emergência e chamadas de emergência na rede

de rádio. Quando ocorre uma emergência, o SmartPTT Web Client notifica os despachantes sobre isso usando painel

dedicado e um alarme sonoro. Os operadores podem desligar o alarme e remover a entrada de alarme de

emergência quando resolverem a situação.
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Transmissão de dados por WebRTC

O SmartPTT Web Client agora recebe todas os dados do SmartPTT Radioserver e os transmite via WebRTC. Não

requer proxy de áudio para recepção e transmissão de dados. Portanto, o usuário não precisa instalar nenhum

software adicional no computador (exceto o navegador compatível) para acessar o SmartPTT Web Client.

Console Customizada e exibição dividida

O SmartPTT Web Client fornece a capacidade de criar consoles customizadas. Cada elemento da console customizada

mantém sua funcionalidade e pode ser customizado. Isso inclui configuração do tamanho do elemento, cor, ícone,

tamanho da fonte e quebra de linha. Quando a console customizada é configurada é configurado, ela fica disponível

para todos os usuários do SmartPTT Web Client.

A área de trabalho do SmartPTT Web Client pode ser dividida vertical ou horizontalmente em duas áreas. Cada área é

capaz de mostrar consoles customizadas, mapas ou log de eventos.

Suporte de perfis

O SmartPTT Web Client agora fornece a capacidade de usar perfis para gerenciamento de permissões e restrições do

usuário.

APX sobre RG-1000e

As estações de controle APX agora podem ser conectadas ao SmartPTT Radioserver através do RG-1000e. Isso

fornece a capacidade de instalar estações de controle onde elas são necessárias. Aumenta os recursos de

comunicação do operador.

O suporte das estações de controle APX requerem a licença SmartPTT correspondente.

Controle Automático de Ganho

O SmartPTT agora suporta o recurso Controle Automático de Ganho (AGC). É aplicável a chamadas recebidas de

rádios endereçadas a outros rádios e / ou despachantes.

A configuração pode ser ativada no radioserver SmartPTT e / ou nos consoles de despacho individuais.

Cross Patch atualizado

O recurso de cross patch foi atualizado.

Quando um despachante cria um cross patch, ele fica disponível para todos os outros despachantes que usam o

SmartPTT Dispatcher ou o SmartPTT Web Client. Todos eles (se tiverem a permissão correspondente) são capazes de

editar e ativar / desativar o cross patch. Se o criador de cross patch fizer logoff ou fechar o aplicativo de despacho, o

patch permanecerá operacional e disponível para outros despachantes. Além disso, quando todos os despachantes

estão desligados, o cross patch não desaparece.

Os cross patches podem ser criados para grupos de conversação e para chamadas para todos.
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Integração com Avigilon

Agora, o SmartPTT PLUS 9.7.1 oferece suporte à operação com sistemas de câmeras Avigilon da Motorola.

A integração com Avigilon fornece aos operadores SmartPTT a capacidade de monitorar o que está acontecendo nos

locais monitorados, permitindo assim que ele esteja ciente da situação nesses lugares.

A integração com o Avigilon requer a licença SmartPTT correspondente.

Suporte a SmartPTT Mobile

O SmartPTT PLUS começa a oferecer suporte a um novo cliente móvel disponível para os sistemas operacionais

Android e iOS.

O SmartPTT Mobile oferece os seguintes recursos:

• Comunicação de voz com rádios e grupos de conversação (chamadas em grupo e privadas).

• Comunicação de voz com outros usuários do SmartPTT Mobile (chamadas em grupo e privadas).

• Indicação do status online / offline de outros usuários, rádios e grupos de conversação virtuais do SmartPTT

Mobile em tempo real.

• Capacidade de criar grupos virtuais para comunicação de voz simultânea com outros usuários do SmartPTT

Mobile e Grupos de conversação DMR.

O uso do SmartPTT Mobile requer licença correspondente e pode ser restringido regionalmente. Para informações

sobre o SmartPTT Mobile, entre em contato com o representante da Elcomplus LLC em sua região.

Suporte do firmware Motorola M2020.01

O SmartPTT PLUS suporta o novo Motorola Firmware M2020.01, que fornece uma variedade de novos recursos.

Suporte ao Protocolo de Informações de Localização

O SmartPTT começa a oferecer suporte ao protocolo LIP (Location Information Protocol), padrão DMR para

recebimento desinformação de localização do rádio.

Um rádio pode fornecer coordenadas no formato LIP via intervalo de tempo, via intervalo de distância e também em

situações de emergência, de acordo com as configurações definidas em seu codeplug.

O uso do LIP no canal atual de um rádio não proíbe o envio de solicitações de localização usando o protocolo LRRP

(Location Request & Response Protocol) proprietário.

Interrupção do envio de chamadas

O SmartPTT suporta o protocolo de interrupção padronizado por DMR, além do protocolo MSI proprietário. O

protocolo de interrupção determina a capacidade de interromper transmissões de voz de despachantes por

chamadas de voz com rádios.

O recurso pode ser configurado para redes IP Site Connect via NAI no SmartPTT Radioserver.

https://www.avigilon.com/
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Reversão de dados em slot único

O SmartPTT suporta recepção e transmissão de voz e dados em sistemas Capacity Max com uma única repetidora de

reversão de dados.
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Aprimoramentos e alterações

No SmartPTT PLUS 9.7.1, uma variedade de aprimoramentos e alterações foram realizadas em seus diferentes

componentes.

Sistema de Despacho SmartPTT

• A atribuição exclusiva de ID do operador é movida dos perfis para as contas dos clientes.

• Os perfis agora fornecem uma ampla gama de limitações dos recursos do operador (por exemplo,

gerenciamento de cross patches ou acesso aos recursos de monitoramento).

• Os perfis agora podem ser duplicados para uma configuração mais rápida dos recursos do operador.

• O Radioserver SmartPTT agora pode operar como um servidor para o RG-1000e.

• As estações de controle remotas e locais são divididas em diferentes listas. As estações de controle remotas

agora estão agrupadas por gateways de rádio. Isso afeta a configuração e o diagrama de topologia da rede de

rádio.

• A permissão de chamada de voz foi movida das contas do cliente para as configurações do perfil.

• Alterações diversas na interface do usuário nos aplicativos SmartPTT.

SmartPTT Dispatcher

• A capacidade de usar o servidor OpenStreetMap de um cliente como provedor de endereço foi adicionada.

• A configuração centralizada do mapa foi adicionada (a janela Configurações do Mapa).

• O mecanismo de mapa do OpenStreetMap agora foi alterado para Leaflet.

• Os recursos de gerenciamento de volume e mudo foram ampliados.

• As informações sobre o banco de dados do radioserver e o tamanho da pasta de gravação de áudio agora são

exibidas na janela Informações do Radioserver no painel Topologia.
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Recursos removidos

No SmartPTT PLUS 9.7.1, alguns recursos foram removidos.

Sistema de Despacho SmartPTT

• O SmartPTT para de fornecer recursos de voz nas estações de controle quando Network Application Interface

(NAI) é usada.

• O SmartPTT para de fornecer recursos de voz nas estações de controle nos sistemas Connect Plus.

• SmartPTT para de suportar estações de controle ligados à porta COM do Radioserver.

• O SmartPTT para de suportar as estações de controle APX conectadas ao SmartPTT Radioserver em modo de

comunicação direta (através de cabo dedicado).

• A atribuição direta de perfil aos operadores foi removida. Use agora a conexão autorizada pelo radioserver.

Para mais detalhes, consulte Novo modo de autenticação do SmartPTT Dispatcher.

• A autenticação do Windows para aplicativos SmartPTT Dispatcher no radioserver foi removida.

SmartPTT Dispatcher

• A atualização automática do aplicativo SmartPTT Dispatcher foi removida.

• A capacidade de criar cross patches para grupos de conversação de diferentes servidores de rádio foi removida.

• Os relatórios analíticos foram removidos.

• A capacidade de importar os logs do Connect Plus foi removida.

• A capacidade de identificar um rádio usando seu endereço IP foi removida.

• A capacidade de mostrar rádios como registrados em um canal de rádio específico foi removida.

• A capacidade de definir cores para rádios com coordenadas GPS válidas foi removida.

• A janela Estatísticas (anteriormente conhecida como Informações do sistema) agora deixa de fornecer

informações sobre estatísticas de eventos do radioserver.

SmartPTT Web Client

• O SmartPTT Audio Proxy foi removido do arquivo de instalação, pois não é necessário para o SmartPTT Web

Client na versão atual. Se você deseja remover o SmartPTT Audio Proxy, use o arquivo de instalação usado para

instalá-lo.
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Problemas solucionados

No SmartPTT PLUS 9.7.1, os seguintes problemas foram corrigidos:

• Nos sistemas Linked Capacity Plus (Capacity Plus Multisite), a qualidade de gravação de áudio no SmartPTT

Dispatcher diminui significativamente quando uma saída de áudio é definida para objetos não selecionados.

• No Radioserver Configurator, na guia Atividade, a seleção de várias linhas para copiar seu conteúdo para a

área de transferência não funciona.

• As notificações de voz quando enviadas para vários canais não são reproduzidas no SmartPTT Dispatcher, com

sobreposição de outros.

• O SmartPTT para de funcionar corretamente se o número de redes exceder 127.

• O SmartPTT Radioserver não processa algumas mensagens de serviço dos rádios e não as registra como rádios

online.

• Em alguns casos, o console personalizado não pode ser criado se qualquer comando de telemetria estiver

atribuído a um rádio ou grupo de conversação.

• O despachante ouve as chamadas efetuadas quando um SmartPTT Radioserver redundante (alternativo) está

ativo.

• Ao configurar o monitoramento, um identificador de repetidor não pode ser digitado no teclado se ele contiver

mais de 5 caracteres.

• Quando o SmartPTT Radioserver redundante (alternativo) se torna ativo, os rádios Capacity Max aparecem

como inativos.
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Problemas conhecidos

O SmartPTT PLUS 9.7.1 possui os seguintes problemas conhecidos:

Descrição: Ao atualizar o SmartPTT, a licença do usuário se torna inválida.

Solução alternativa: Indisponível. Para obter informações sobre a atualização do SmartPTT, entre em

contato com o SmartPTT Centro de Suporte Técnico.

Descrição: O email multilinha não será enviado para um rádio se o ID do rádio for seguido

por espaço e quebra de linha.

Solução alternativa: Digite um texto ou qualquer caractere impresso após um espaço.

Descrição: Em alguns casos, o SmartPTT Dispatcher não pode ser iniciado após alterar as

configurações do dispositivo de áudio.

Solução alternativa: Reinicie o seu computador.

Descrição: Em alguns casos, o SmartPTT Radioserver não inicia devido a problemas com

Hardware ID (HID).

Solução alternativa: Indisponível. Para obter informações sobre HID, entre em contato com o

SmartPTT Centro de Suporte Técnico.

Descrição: Nos sistemas Linked Capacity Plus (Capacity Plus Multi-Site), um despachante

não pode participar da chamada de telefone iniciada pelo despachante

conectando um assinante de telefone e um grupo de conversação de rádio.

Solução alternativa: Indisponível. Para obter informações sobre problemas de conexão, entre em

contato com o SmartPTT Centro de Suporte Técnico.

Descrição: Ao desmarcar um objeto usando a tecla Ctrl, o objeto permanece selecionado

sem indicação visual.

Solução alternativa: Reinicie o SmartPTT Dispatcher ou selecione outro objeto.

http://support.smartptt.com/hc/en-us
http://support.smartptt.com/hc/en-us
http://support.smartptt.com/hc/en-us
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Nossos contatos

O documento descreve o produto desenvolvido pela Elcomplus LLC. O site oficial da empresa é www.elcomplus.com.

Para obter informações de contato com o distribuidor SmartPTT no Brasil, consulte

http://lang.smartptt.com/contacts/.

Suporte técnico

O suporte ao cliente é fornecido pelo Centro de Suporte Técnico. O site oficial do Centro de Suporte em Português é

https://smartpttbr.freshdesk.com/support/solutions.

Para entrar em contato com o engenheiro de suporte, execute uma das seguintes ações:

• Preencha e envie a solicitação de suporte no site.

• Envie a solicitação de suporte para suporte@smartptt.com.br.

O Centro de Suporte Técnico não dá consultoria sobre a implantação e manutenção dos produtos Motorola

Solutions, exceto sobre as configurações relacionadas à conexão SmartPTT e comunicação de dados. Para obter

suporte técnico aos produtos Motorola Solutions, entre em contato com o representante autorizado da Motorola

Solutions em sua região.

Documentação do Cliente

Este documento é de autoria e publicado pela Elcomplus LLC. Se você tiver algum comentário ou sugestão, por favor

envie um email para support@smartptt.com.

Nenhuma parte deste documento deve ser reproduzida, citada ou traduzida para outro idioma sem explícita

permissão da Elcomplus LLC.

http://www.elcomplus.com/
http://lang.smartptt.com/contacts/
https://smartpttbr.freshdesk.com/support/solutions
http://support.smartptt.com/hc/en-us/requests/new
mailto:suporte@smartptt.com.br
mailto:support@smartptt.com
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