
Segurança do Trabalhador 

O SmartPTT tem vários recursos para gerenciar a segurança dos colaboradores de uma empresa. Através 
do rádio MOTOTRBO, um trabalhador pode enviar sinal de emergência para o operador SmartPTT ao 
pressionar um botão ou esse aviso pode ser automático através da função Man Down, que cria um 
alarme caso o equipamento permaneça por muito tempo na posição horizontal. Já o recurso Lone Worker 
(trabalhador solitário) do SmartPTT solicita que o rádio efetue uma transmissão ou se mova (rastreamento 
GPS) num período de tempo programável. Caso o trabalhador não efetue a ação, uma condição de 
emergência é iniciada. Outra função de segurança é a cerca eletrônica, que pode ser criada para notificar 
operadores caso um colaborador acesse area restrita ou perigosa.

Soluções SmartPTT para óleo e gás

Gestão de Emergências

Quando ocorre uma emergência, o operador SmartPTT 
pode rapidamente identificar o trabalhador em perigo e sua 
localização GPS, reduzindo o tempo de resposta à emergência. 
O operador pode ainda controlar a resposta à ocorrência, 
através do envio da equipe de atendimento mais próxima do 
local da emergência, com base em sua localização GPS. As 
funções de gravação de voz e de log de eventos do SmartPTT 
permitem aos gestores analisar os detalhes da situação de 
emergência para e aprimorar os processos futuros.

Confiabilidade do sistema de rádio

O SmartPTT Monitoring permite análise e controle da 
rede de rádio de forma remota. Caso ocorra uma falha, o 
monitoramento remoto pode identificar o equipamento exato. 
Com isso, é possível descobrir um problema antes mesmo 
que ele afete os processos de trabalho. A consequência 
é economia de tempo e recursos na procura da falha, com 
vantagem da possibilidade de resolução remota do problema, 
sem necessidade da presença no local.

A SOLUÇÃO INTEGRADA MOTOTRBOTM

Redes de qualquer tipo ou topologia

Gerência e controle da estrutura de rádio

Bridge entre diferentes sistemas



Comunicação integrada

Na indústria de Óleo e Gás, diferentes topologias de comunicação 
são usadas e uma solução é necessária para integrar essas 
redes de rádio (como MOTOTRBO, outros sistemas de rádio, 
telefonia, celular, etc.). O SmartPTT permite a interoperabilidade 
entre MOTOTRBO e outros sistemas de rádio para comunicação 
ininterrupta. A interconexão telefônica SmartPTT possibilita que 
sejam efetuadas chamadas entre rádios e telefones. O SmartPTT 
Mobile permite que usuários fora da área de cobertura ou fora 
de serviço (sem rádio) utilizem seu smartphone ou tablet para se 
comunicar e gerenciar a rede de rádio MOTOTRBO.

Eficiência de custos operacionais

O Despacho de Voz e os Tickets de Serviço melhoram 
a coordenação de tarefas entre as equipes de trabalho. 
Usar o GPS para enviar as equipes mais próximas de 
um local de trabalho reduz a quantidade de homens e 
horas desperdiçadas. Como consequência, também 
são reduzidos custos com combustível e desgaste nos 
veículos. Lone Worker e Man Down, juntamente com o 
GPS, eliminam a necessidade de enviar dois funcionários 
para a fazer o trabalho que pode ser tranquilamente 
executado por apenas uma pessoa. Ao implementar 
sistemas avançados de segurança do trabalhador, as 
seguradoras podem oferecer descontos e vantagens nos 
planos de seguro.

Redução do tempo de equipamentos ociosos

Ao usarmos as entradas e saídas de telemetria do rádio 
Motorola MOTOTRBO, na ocorrência de um problema 
de equipamento, o SmartPTT pode receber notificações 
de falha. A partir desse aviso, o SmartPTT pode alertar 
o operador e automaticamente notificar as equipes de 
manutenção via texto ou voz para imediato reparo. O 
operador pode ainda criar uma OS de manutenção e 
gerenciar o status de reparo da falha.
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