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Os membros de cada grupo de 
assinantes só podem se comunicar 
somente com membros de seu próprio 
grupo. Despachantes e funcionários 
podem entrar em vários grupos ao 
mesmo tempo.

Crie o número necessário de 
contas e atribua-as aos grupos de 
assinantes correspondentes. Salve 
as alterações e continue o trabalho.

Separação de grupos de assinantes

Crie grupos separados e isolados de assinantes, 
distribuidores e aplicativos de terceiros. Gerencie-os em 
um único servidor sem ter que criar um host separado 
para cada grupo.

Agora os 
assinantes podem 
se comunicar uns 
com os outros 
apenas dentro dos 
grupos atribuídos.

Separação de grupos de assinantes

Tudo em  
um servidor

Por que essa função é necessária?

Vantagens

Imagine que você está gerenciando dois grupos 
de funcionários, cada um com seus próprios 
objetivos, e as tarefas desses grupos não se 
sobrepõem. A colaboração de tais grupos 
é improdutiva, pois os funcionários mudam 
constantemente para as tarefas de outras 
pessoas. O SmartPTT ajudará a isolar os grupos 
uns dos outros em uma forma de comunicação 
sem o custo de hardware de servidor adicional.

O SmartPTT permite que você atribua um 
despachante para vários grupos de assinantes 
ou para despachantes separados em cada grupo. 
Para isso, basta atribuir assinantes específicos 
à operadora, de acordo com as necessidades. A 
solução permite otimizar recursos e evitar gastos 
desnecessários com o gerenciamento de grupos 
pequenos e de baixa atividade.

Quais recursos adicionais podem tornar seu trabalho ainda mais conveniente e eficiente?

Conte-nos sobre suas expectativas para novos lançamentos, escrevendo para info@smartptt.com

Criação e manutenção de vários hosts pode ser 
caro e demorado. Com o SmartPTT Enterprise 
9.10, você pode realocar os grupos de assinantes 
rapidamente, conforme exigido pelas tarefas do 
momento.

A função está disponível para uso em aplicativos 
móveis, ao trabalhar via acesso web, no console 
de despacho padrão e em aplicativos de 
terceiros conectados ao SmartPTT. O mecanismo 
para definir grupos permanece o mesmo, 
independentemente do dispositivo.

Possibilidades
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Os assinantes que trabalham com 
terminais com suporte multimídia 
podem enviar e receber fotos, vídeos 
ou outros arquivos de dados (exceto os 
proibidos).

Selecione o arquivo necessário (como 
em um mensageiro habitual) e envie-o 
a um colega. Em uma mensagem, você 
pode enviar até 10 arquivos com tamanho 
máximo de 300 MB. 

Receba arquivos e trabalhe com eles sem 
interromper a chamada. Salve arquivos em 
seu dispositivo e veja-os mais tarde.

Troca de arquivos e multimídia para 
assinantes móveis

Acelere a transferência de informações e melhore a qualidade 
do trabalho: compartilhe fotos, vídeos e arquivos

Melhore a precisão da definição de 
metas e comunique-se claramente, 
usando arquivos de som, foto e 
vídeo. As ferramentas adicionais 
ajudam a controlar o trabalho 
da empresa e a garantir sua 
qualidade.

Troca de arquivos e multimídia para assinantes móveis

Livre-se de longas explicações 
de voz, transmita informações 
com a maior precisão possível 
- economize tempo, sem 
deixar de manter a qualidade.

Quais recursos adicionais podem tornar seu trabalho ainda mais conveniente e eficiente?

Conte-nos sobre suas expectativas para novos lançamentos, escrevendo para info@smartptt.com

Tarefas difíceis requerem explicações detalhadas, 
que às vezes levam minutos preciosos. É 
importante avaliar corretamente a situação a 
tempo e tomar as medidas necessárias. 

As informações detalhadas ajudam a acelerar o 
processo de tomada de decisão. A capacidade 
de enviar arquivos do SmartPTT Enterprise 9.10 
resolve esses problemas.

A função está disponível para usuários de 
aplicativo móvel.

Até que ponto é seguro?

Você costuma ligar para funcionário para obter 
uma explicação detalhada de problemas? Não 
perca tempo: transfira informações em um 
formato conveniente de imagem e vídeo. Se 
a informação já estiver em um arquivo, basta 
enviá-la para o funcionário certo. Ele poderá 
visualizar as informações a qualquer momento e 
certificar-se de que a tarefa está sendo executada 
corretamente.

Crie uma lista de arquivos permitidos e 
bloqueados para transferência, escolha 
quantos participantes estarão no chat, salve 
os arquivos em seu dispositivo apenas 
quando necessário, e seu dispositivo estará 
totalmente protegido contra riscos. 
A transferência de arquivos funciona 
em qualquer lugar dentro da área de 
cobertura da rede de rádio. Se o assinante 
estiver offline, ele receberá o arquivo 
imediatamente após retornar à área de 
cobertura.

Por que essa função é necessária?

Vantagens

Possibilidades
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Rastreie a distância e a observância da 
distância entre os terminais, crie zonas 
de controle especiais para um objeto 
separado, ao qual os funcionários não 
devem estar mais próximos do que a 
distância mínima especificada.

Selecione o objeto do qual os 
funcionários não devem se aproximar 
ou estabeleça o limite de distância a um 
funcionário/objeto móvel específico. 
Configure regras e alertas, comece o 
trabalho.

Avisos de aproximação perigosa

Receba notificações sobre aproximações perigosas na 
instalação, automatize a notificação dos funcionários 
e do despachante sobre violação dos limites das zonas 
perigosas.

Após a configuração, 
o sistema notificará 
automaticamente o 
despachante e os 
funcionários sobre 
violações. 

Tome decisões rápidas 
para se manter seguro sem 
interromper os fluxos de 
trabalho.

Avisos de aproximação perigosa

Controle automatizado 
da segurança de 
funcionários e de 
equipamentos.

Os alertas podem ser 
falsos?

Ao trabalhar com equipamentos móveis pesados, 
pode ser perigoso para os funcionários ficarem 
perto do equipamento. Para prevenir acidentes, 
é necessário monitorar uma série de parâmetros 
de equipamentos pesados   e indicadores 
dos terminais de funcionários. Os avisos de 
aproximação perigosa no SmartPTT ajudam a 
rastrear a localização de objetos, a distância 
entre eles e também a definir zonas de perigo. 
Se um funcionário chegar muito perto, ou se 
houver objetos perigosamente próximos, todos 
os participantes do evento - o gerenciador do 
equipamento móvel, o despachante e o funcionário 
- receberão notificações instantâneas sobre o 
perigo.
Outro exemplo é a garantia de uma logística 
eficiente de produtos ou matérias-primas. O 
rastreamento automatizado de assinantes 
móveis ajuda a reduzir o tempo para tais tarefas, 
minimizando o risco de acidentes envolvendo 
veículos industriais.
A função é útil para garantir a proteção da vida 
e da saúde dos funcionários, assim como para a 
segurança de equipamentos caros: o despachante 
pode rastrear intrusões ilegais e controlar a 
passagem de limites de áreas proibidas.

Controle totalmente os riscos de falsos 
positivos: configure de forma independente 
o raio das zonas proibidas, o tipo de 
notificações, a distância mínima permitida, 
regras e notificações. Crie categorias 
separadas de assinantes aos quais é 
proibido se aproximar — podem ser apenas 
objetos em movimento ou um determinado 
grupo de funcionários. 
Escolha como tais objetos serão exibidos 
no console de despacho: o despachante 
terá acesso ao raio da zona de exclusão 
e ao destaque dos objetos selecionados. 
Cada detalhe da interface pode ser 
personalizado para atender às suas 
necessidades específicas. 

Quais recursos adicionais podem tornar seu trabalho ainda mais conveniente e eficiente?

Conte-nos sobre suas expectativas para novos lançamentos, escrevendo para info@smartptt.com

As proximidades perigosas de funcionários 
com equipamentos pesados   podem levar a 
consequências imprevisíveis. Isso vale tanto para 
funcionários que trabalham com substâncias 
perigosas e fazem sua logística, quanto para 
instalações cujo acesso é proibido devido à 
importância do equipamento em seu interior. 
Com a funcionalidade do SmartPTT Enterprise 
9.10, você pode facilmente prevenir acidentes e 
situações indesejadas.

Por que essa função é necessária?

Vantagens
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Envie rapidamente notificações de 
voz personalizadas aos funcionários. 
Crie gravações de voz separadas para 
tais notificações. Quando o sistema 
detecta uma violação das regras, o 
assinante receberá uma chamada com 
uma notificação de voz pré-gravada da 
violação.

Com a nova função, os colaboradores 
recebem notificações individualizadas 
imediatamente após a passagem da fronteira 
da zona de perigo.

Alertas privados de voz

Envie aos funcionários alertas privados de voz 
automáticos quando forem detectadas violações.

O sistema determina 
automaticamente quando 
enviar notificações, mas o 
despachante pode assumir o 
controle da situação a qualquer 
momento.

Alertas privados de voz

Redução da 
influência do fator 
humano.

Os mesmos alertas de violação de diferentes 
níveis de gravidade podem fazer com que os 
funcionários deixem de responder aos alertas. 
É importante separar os alertas de acordo com 
a gravidade da situação. Notificações especiais 
para diferentes situações aumentam a velocidade 
de reação do funcionário e ajudam a evitar 

acidentes. Crie notificações exclusivas para 
cada zona de controle. Personalize as regras 
para enviar uma chamada privada de voz, de 
acordo com suas necessidades. O despachante 
responderá prontamente a tais notificações e 
tomará a decisão certa com base nas informações 
disponíveis no console.

Quais recursos adicionais podem tornar seu trabalho ainda mais conveniente e eficiente?

Conte-nos sobre suas expectativas para novos lançamentos, escrevendo para info@smartptt.com

Os funcionários podem ignorar os alertas padrão 
ou podem não responder com rapidez suficiente. 
O despachante pode notificar o funcionário sobre 
o perigo tarde demais — em algumas situações, 
cada segundo desempenha um papel. O SmartPTT 
Enterprise 9.10 complementa as ações do 
despachante e garante uma resposta rápida a uma 
situação perigosa.

O recurso das chamadas privadas de voz está 
disponível para uso com qualquer regra.

Por que essa função é necessária?

Vantagens

Possibilidades
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O novo lançamento ficou ainda melhor!

Adicionamos vários recursos adicionais ao SmartPTT Enterprise 9.10.

ATRIBUIÇÃO DE ALIASES  
A ASSINANTES
Você pode atribuir aliases específicos a 
assinantes MOTOTRBO de forma centralizada ou 
baixar uma lista de aliases de um arquivo CSV e 
começar a trabalhar com eles imediatamente. 

Os aliases estarão disponíveis para o 
despachante no console, com acesso à web e 
quando conectado por meio de um aplicativo 
móvel.

SENHA OBRIGATÓRIA AO ENTRAR 
NO SISTEMA
A atribuição obrigatória de uma senha não 
vazia ao entrar fornece segurança adicional ao 
sistema. 

Agora, ao entrar por um novo dispositivo, 
cadastro de um novo assinante e simplesmente 
ao entrar no sistema, você precisará definir uma 
senha não vazia. Tal medida ajudará a prevenir o 
acesso não autorizado aos dados.

 A senha pode conter caracteres ou consistir 
inteiramente deles.

RELATÓRIOS SOBRE OS 
ASSINANTES
Saiba mais sobre assinantes. Agora, os relatórios 
fornecem informações sobre a última vez que um 
assinante offline esteve online, bem como suas 
últimas coordenadas conhecidas.

SUPORTE TÉCNICO REMOTO
Selecione a opção «Suporte Remoto» ao instalar 
o sistema. Uma das versões mais recentes do 
programa especial de assistência remota será 
instalada em seu computador. 

Descreva o problema que você encontrou ao 
entrar em contato com o suporte técnico, nós 
nos conectaremos remotamente e resolveremos 
rapidamente o seu problema.
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