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Recursos novos e atualizados

O SmartPTT Enterprise 9.5 fornece novos recursos, aprimoramentos e correções de problemas.

Suporte de sistemas P25

O SmartPTT Enterprise passa a suportar sistemas de rádio P25 com estações de controle APX. As

estações de controle suportam o modo de comunicação direta (talkaround) e a operação nos

sistemas convencionais P25. Os despachadores podem receber chamadas de rádio, iniciar

chamadas de grupo e chamadas para todos. Além disso, os alarmes e chamadas de emergência

recebidos são suportados, bem como as transmissões de voz criptografadas.

As estações de controle APX devem ser conectadas diretamente ao computador SmartPTT

Radioserver que esteja equipado com placa de som interna ou externa. Para conexão, fornecemos

cabo dedicado. Para reconhecer a estação de controle conectada, o driver especial deve ser

instalado no computador que está incluído no aplicativo APX Family CPS (software de

programação) fornecido pela Motorola Solutions.

O suporte a sistemas P25 é um recurso licenciado SmartPTT.

Versão oficial da API do servidor

O SmartPTT Enterprise agora fornece oficialmente e suporta a interface de programação de

aplicativos conhecida como Server API. A versão atual da API do servidor é 1.0.

A API do servidor é uma plataforma de API independente que fornece chamadas de voz recebidas

e originadas, mensagens de texto, atualizações de localização, transferência de dados brutos e

muito mais. O protocolo WebSocket é usado para conexão de aplicativos, transmissão de voz e

dados, bem como mensagens específicas do protocolo json. Para autenticação, as contas de

cliente SmartPTT são usadas. O kit de desenvolvimento de software (SDK) e a documentação

necessária podem ser fornecidos sob demanda. Para detalhes, entre em contato com o

representante em sua região.

A API do servidor é um recurso SmartPTT licenciado. O resultado de sua implementação depende

das configurações do SmartPTT Radioserver, das configurações de rede de rádio, das permissões

da conta SmartPTT e da integração entre sistemas, incluindo correções cruzadas, tabelas de

bridge e chamadas em conferência.
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Janelas de função atualizadas e Consoles Customizadas

No Диспетчер SmartPTT, as janelas de rádios, canais e Consoles Customizadas foram  atualizados.

Agora, os operadores podem ocultar os ícones dos elementos, alterar o tamanho da fonte, alterar

sua largura e ativar quebra de linha. Nos painéis Rádios e Canais, as alterações afetam todos os

elementos. Nas Consoles Customizadas, cada elemento pode ser configurado individualmente.

O elemento Cross Patch foi adicionado à Consoles Customizada. Com ele, os operadores podem

criar novos patches ou atribuir um dos patches existentes ao elemento. O número de elementos

do Cross Patch no mesmo console personalizado é ilimitado.

Os elementos relacionados a estações de controle e canais IP Site Connect foram reprojetados. Os

despachantes podem selecionar o canal do elemento da estação de controle usando o controle

dedicado do Seletor de Canais. Nos lançamentos anteriores, a seleção de canais estava disponível

apenas em consoles personalizados (conjunto de elementos de seleção de canais) e no painel da

frota de rádio.

Os consoles personalizados permanecem operáveis quando o SmartPTT alterna do SmartPTT

Radioserver principal para o redundante.
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Aprimoramentos e alterações

• A partir desta versão, as licenças de rádio se tornam válidas para todo o sistema, e não para

a console de operação, como era antes.

• No SmartPTT, painel Frota de Radio, o botão PTT foi movido de uma entrada de canal para

uma entrada de chamada All Call.

• As janelas para criação de cross-patches e grupos de multiseleção foram modificadas no

SmartPTT, bem como o elemento Multiselect nas consoles customizadas.
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Recursos removidos

• A partir desta versão, o suporte da API do client foi descontinuado completamente. Os

clientes precisam passar a utilizar a Server API a partir de agora.

• No Диспетчер SmartPTT, os sistemas de rádio troncalizados não aparecem  mais no painel

Canais e não estão disponíveis para adição nas consoles customizadas. Esses sistemas são

Capacity Plus (Single-Site e Multisite), Connect Plus e Capacity Max.
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Problemas Corrigidos

• Os comandos de sinalização não podem ser enviados por uma estação de controle durante o

período de espera ou após uma chamada privada recebida.

• Alerta de Chamada enviado para um despachante por uma estação de controle não é exibido

no Диспетчер SmartPTT.

• O tempo na guia Monitoring no Диспетчер SmartPTT sempre exibido em  UTC +0,

independentemente do fuso horário definido no computador.

• Os repetidores não são exibidos no painel Diagnóstico.
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Problemas conhecidos

O SmartPTT Enterprise 9.5 tem os seguintes problemas:

Descrição: e-mail multilinha não é enviado a um rádio se o endereço de ID /

IP do rádio for seguido por espaço e quebra de linha.

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

Descrição: Um cross-patch que é criado enquanto o SmartPTT Radioserver

redundante está ativo, não é ativado depois de alternar para o

SmartPTT Radioserver primário.

Solução alternativa: Indisponível.

Descrição: Em sistemas NAI IP Site Connect, o aplicativo SmartPTT Dispatcher

para de responder após interromper uma chamada recebida por

um alarme de emergência.

Solução alternativa: Reinicie o SmartPTT Radioserver.

Descrição: Depois de restaurar a conexão com o radioserver primário, os

grupos e rádios do Connect Plus são todos exibidos sob o servidor

primário e redundantes no Диспетчер SmartPTT.

Solução alternativa: Indisponível.
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