
90%
a mais de 

funcionalidades
 por apenas 10% do custo total do 

sistema de rádiot

Porquê o SmartPTT?

PORQUE SOFTWARE?
EXPANDIR A COMUNICAÇÃO ALÉM DA VOZ

#1 COORDENAÇÃO RÁPIDA 
E EFICIENTE DE EQUIPES

O sistema está sob controle permanente do 
operador, conhecendo nomes, conversas, status 
e locais dos usuários

ECONOMIA DE CUSTO MAIOR 
EFICIÊNCIA DO TRABALHADOR 
MAIOR SEGURANÇA DO 
TRABALHADOR GESTÃO 
PROATIVA

#2 COMUNICAÇÕES 
ÁGEIS

a qualquer hora, em qualquer lugar, e com 
qualquer um: os usuários de rádio, telefone e 
celular podem facilmente conversar com o 
operador e também entre eles

#3 INTEROPERABILIDADE

Entre diferentes equipes, como polícia, corpo de 
bombeiros, hospital e usuários de outras redes de 
rádio

#4 MIGRAÇÃO SIMPLES

de analógico para digital ou mesmo com uso 
simultâneo de ambos os sistemas

#5 DESPACHO DE 
MÚLTIPLOS NÍVEIS

para sistemas distribuídos extensas áreas: as 
posições de despacho podem ser instaladas 
localmente, regionalmente, nacionalmente ou em 
qualquer lugar do mundo

#6 GERENCIAMENTO DE 
ORDENS DE TRABALHO 

otimiza os processos de trabalho, recursos de 
trabalho e resolve problemas em minutos, não 
em horas
 

#7 REGULAÇÃO DA DISCIPLINA 
DO COLABORADOR

com rastreamento de localização indoor e outdoor, 
gravação de voz, controle de velocidade e paradas, 
rotas predefinidas

#8 GESTÃO EFICIENTE DE 
FROTA

com rastreamento de localização GPS de veículos 
para reduzir o tempo de resposta e aumentar a 
economia de combustível e desgaste

#9 GERENCIAMENTO AVANÇADO 
DE EMERGÊNCIAS

automáticas, através de Man Down, Lone Worker 
e controle dos funcionários que entram em zonas 
perigosas

#10 SCONSCIÊNCIA 
SITUACIONAL

Com escuta ambiente, para fornecer respostas 
mais precisa: se é necessário que o operador 
chame a polícia, uma ambulância ou apenas 
alguém para ajudar

#11 ANÁLISE DE 
INCIDENTES 

com base em gravações de voz e eventos e 
relatórios de rotas percorridas, permitindo 
otimizar os processos de trabalho e prevenir 
futuros incidentes

#12 MONITORAMENTO DE 
REDE DE RÁDIO REMOTO 

para minimizar o tempo de inatividade do 
sistema e acompanhar as comunicações em 
tempo real

Maximize the power of your digital radio network 

LEVE SUAS COMUNICAÇÕES AO 
PRÓXIMO NÍVEL
ADICIONE UM SOFTWARE AO SEU SISTEMA DE RÁDIO

ADICIONE O SMARTPTT

smartptt.com | sales@smartptt.com


