
SmartPTT 
Novas funções da versão 8.4 

 
Segurança avançada, modo combinado, telemetria  

na Console Customizada…  
 
 
 
 
 

Distribuidor exclusivo no Brasil



Novo website
• Conheça e aproveite o novo website do SmartPTT 
• Encontre o resumo das principais funções 
• Conheça cases de sucesso em diferentes segmentos 
• Leia as últimas notícias a respeito do SmartPTT 
• Acesse nosso suporte facilmente 
• Download dos últimos pacotes de instalação



SmartPTT – solução integrada MOTOTRBO™ 

Funções Básicas

SmartPTT  BASIC 
Sistemas Locais

SmartPTT  ENTERPRISE 
Sistemas Distribuídos

Monitoramento GPSRádio Despacho

Console web

LOG de voz e eventos Envio e gravação  
de dados

Monitoramento  
Técnico

Interconexão 
Telefônica

Bridge entre 
redes de rádio

Simulcast Conexão IP  
com repetidora

Funções Opcionais



Conteúdo
• Expansão da sinalização Select 5  
• Modo misto Capacity Plus e Linked Capacity Plus 
• Melhorias de segurança para usuários de rádio 
• Telemetria para Consoles Customizadas 
• “Secretária eletrônica” do Radioserver 
• Suporte a mapas rasterizados de qualquer tamanho 
• Melhorias na interface do SmartPTT Monitoring 
• Seleção de POLL de IDs comandados por diferentes perfis 
• Ampliação das notificações sonoras para o Operador  
• Suporte a RAS  
• Update da Console Web 
• Suporte ao uso de equipamentos Radio Activity em analógico



Suporte a sinalização Select 5

• ID do chamador 
• ID do receptor 
• Chamada privativa 
• Chamada seletiva 
• Bloqueio e desbloqueio de rádio 
• Checagem de rádio 
• Chamada de emergência 
• Chamada para todos



Modo misto NAI + estação de controle

!
!
                    Estação de controle       Trocas de voz 
!
!
                                    NAI 
                  Trocas de dados



Segurança dos usuários de rádio



Telemetria em Consoles Customizadas

• Dois elementos independentes 
– Elemento de controle 
– Elemento de status 

• Color coded statuses 
• Last successful update time



“Secretearia eletrônica”

• Possibilidade de utilizar uma linha externa para todas as 
chamadas de entrada para o Radioserver 

• Gravação de voz customizável 
• Chamadas rpivadas ou de grupo baseadas em prefixo 
• Discagem da extensão em modo de tom com “#” com 

confirmação



Mapas rasterizados de qualquer tamanho

• Melhor nível de detalhamento em comparação com 
mapas antigos 

• Menor uso de memória 
• Sem limite de tamanho



Nova Interface do SmartPTT Monitoring



Nova Interface do SmartPTT Monitoring



POOL de usuários de rádio



Notificações sonoras



RAS



Console Web



RadioActivity Simulcast

• Suporte a repetidoras simulcast RadioActivity em modo 
analógico



www.smartptt.com.br 
info@smartptt.com.br
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