
SmartPTT  
Processo de Migração Digital

Hello, ladies and gentlemen. My name is Anton, and I will lead today’s webinar about usage of SmartPTT software for migration from one radio system technology to another.  

You can ask any questions you have on questions tab. I will answer all the questions after the webinar. If you have a microphone, you have an option to raise your hand with a special button and I will enable your microphone. You 
will be able to ask your question verbally on-line, and I will answer it.
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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

como já é de costume da maioria que participa das nossas apresentações mensais, eu vou falar um pouco sobre as características gerais do nosso software. 

Bom, o SmartPTT tem duas versões, basic e enterprise. 

O SmartPTT básic é uma solução para redes de rádio locais de médio ou pequeno porte, onde a gente precisa de estações de controle para conseguir despachar e receber comunicações e dados do sistema de rádio. pra ficar mais 
claro, As estações de controle são rádio fixos conectados via cabo conectados ao pc servidor do sistema de software. 

agora o SmartPTT enterprise permite que a gente faça o controle de redes mototrbo mais complexas, como IPSC , CAP + , LCP , CON +. A console de operações (ou software despachado, como a gente também chama) permite que 
um operador de um central de controle monitore o fluxo de dados e voz da rede de rádio, solicite de localização de usuários de rádio, monitorE o estado de repetidores, entre outras coisas. 

O SmartPTT  enterprise se conecta a redes MOTOTRBO diretamente via IP , e isso inclui também tOpologias  Cap + e LCP utilizando a plataforma NAI tanto para a transmissão de voz e dados. Também explicando, o mai é uma 
licença da motorola instalada nos repetidores que permite que os aplicativos de software troquem informações via ip nesses sistemas que eu já citei. sistemas Cap + também podem ser gerenciados sem NAI, mas , neste caso, a 
captação de voz e dados é feita via IP. já para enviar dados e fazer chamadas, estações de controle são necessárias . 

O SmartPTT também tem outros aplicativos que aumentam o leque de funcionalidades do software , a gente pode citar a console Web, o software FileTransfer, o aplicativo para smartphone, interconexão telefônica com qualquer 
tipo de pabx, entre muitos outros . 

Bom agora vamos avançar para novos recursos da versão 8.4.
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Conteúdo

• Sistemas analógicos suportados 
• Checklist para migração 
• Sistemas suportados para migração 
• Processo de migração 
• Exemplo de migração 
!
NOTE: 
Este webinar cobre funções típicas do SmartPTT. Algumas funções 
específicas mencionadas no webinar podem não estar disponíveis em 
todas as regiões. Por favor entre em contato com nosso time 
(info@smartptt.com.br) para identificar se a função está disponível 
para seus região.

O conteúdo desta apresentação está listado aqui: 

Nós vamos fazer uma breve revisão sobre os sistemas analógicos suportados pelo SmartPTT. 

Então vamos proceder para uma descrição de um plano comum de migração de analógico para digital. 

E por fim, vamos dizer quais os sistemas que podem ser conectados via Bridge pelo SmartPTT. 
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Sistemas analógicos suportados

• Simples, sem sinalização 
• MDC 1200 
• Select 5 (5 Tone)

O SmartPTT suporta os seguintes sistemas analógicos: !
Sistemas analógicos simples podem ser conectados ao SmartPTT via estação de controle. O Operador da Console SmartPTT pode efetuar Chamadas para Todos para os sistemas analógicos, bem como ouvir as chamadas provenientes desse sistema 
analógico. !
Redes analógicas com sinalização MDC1200 também podem ser suportadas pelo SmartPTT. Para isso, é necessário uma estação de controle MOTOTRBO que possua suporte a função de sinalização MDC1200. !
Os rádios MOTOTRBO possuem limitações na sinalização MDC. !
Sinalização de Emergência - envia um sinal de emergência para uma determinada pessoa ou grupo. A função de emergência também permite a um usuário soar um alarme ou alerta na Console SmartPTT em situação de emergência. 
Chamada de alerta - A chamada alerta informa um usuário de rádio que está longe do equipamento no momento, que existe algum colega tentando entrar em contato com ele.  
PTT-ID - PTT-ID identifica e informa o ID do chamador nos outros rádios. !
Select 5 (também chamado 5 Tone) é suportado pelo SmartPTT e requer uma estação de controle MOTOTRBO que também disponibilize esta função. 
O Select 5 Suporta: 
ID do chamador 
ID do recebedor 
Chamada privativa 
Chamada seletiva 
Bloqueio/desbloqueio de rádio 
Checagem de rádio 
Chamada de emergência 
Chamada para todos 

4 SmartPTT Migration - 1 de julho de 2014



Checklist para migração

✓ Seleção da topologia 
✓ Estimar o load do sistema 
✓ Fleet map 
✓ Upgrade de equipamentos 
✓ Atualização de frequência 
✓ Preparação para migração 
✓ Serviço ininterrupto via SmartPTT

Quando você começa a preparar um processo de migração, você vai precisar passar pelo seguinte checklist: !
Selecione a topologia para a qual vai migrar. Você deverá decidir qual a melhor topologia para o seu cliente. Ou seja, aquela que melhor irá se encaixar na necessidade do seu cliente, com o melhor preço. Convencional, IP Site 
Connect, Capacity Plus, Linked Capacity Plus ou Connect Plus. !
Estimar o load do sistema, ou seja, a taxa de ocupação do sistema. O System Planner MOTOTRBO mostra um gráfico, como este que está na tela. A partir dele, é possível verificar se os recursos do sistema serão suficientes ou não 
para atender à quantidade de usuários de rádio. !
Fleet Map. Diante do processo de migração, você precisa rearranjar os rádios e canais disponíveis em Grupos ou Slots de comunicação para minimizar o LOAD excessivo por slot do sistema, permitindo ao usuário ter uma boa 
experiência e desempenho na utilização do sistema. A migração para novas redes pode trazer novas possibilidades ao cliente, como canais troncalizados em LCP ao invés de slots fixos em IPSC, o que pode resolver o fato de alguns 
slots serem mais usados que outros. !
Upgrade de equipamento. Quando você está migrando de  analógico para digital, impreterivelmente você precisará trocar seus equipamentos. Jea quando você migra de uma topologia  MOTOTRBO para outra, você pode usar o 
mesmo equipamento. No entanto, é preciso ficar atento às necessidades de licenças extra da Motorola para serem instaladas nos equipamentos, como licença CAPACITY PLUS, por exemplo. Já Connect Plus requerem controladoras 
físicas, além das licenças nas repetidoras. !
As frequencies licenciadas quase sempre precisam também ser mofdificadas e adequadas para o padrão digital. Então, muito provavelmente você terá de renovar e atualizar as licenças de uso de frequência do seu cliente. !
A preparação para migração include a instalacão de novos equipamentos, programação e organização de Bridges para permitir que usuários de rádio de diferentes sistemas possam possam conversar livremente uns com os outros, 
formando uma única rede. Por exemplo, eu posso ter 100 rádios num mesmo site que deveriam falar num mesmo grupo de comunicação. No entanto, para diminuir o LOAD e deixar a rede mais balanceada, eu posso divid-los em 4 
slots e efetuar Bridges via SmartPTT. Dessa forma, tendo menor tráfego de dados/voz num só slot. !
Agora vamos ver o que SmartPTT pode oferecer em diferentes redes de rádio.
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Sistema com disponibilidade de Bridge
DE 

    PARA
Analog. Digital IPSC LCP, Cap+ 

via CS
LCP, Cap+ via 
NAI Voz

Connect 
Plus

Analog All Call All Call 
p/ Grupo

All Call p/ 
Grupo

All Call p/ 
Grupo

All Call p/ 
Grupo

All Call p/ 
Grupo

Digital Grupo p/ 
All Call

Grupo Grupo e 
privativa

Grupo Grupo e 
privativa

Grupo

IPSC Grupo p/ 
All Call

Grupo Grupo e 
Privativa 
+ CSBK*

Grupo Grupo e 
privativa

Grupo**

LCP, Cap+ 
via CS

Grupo p/ 
All Call

Grupo Grupo e 
privativa

Grupo Grupo e 
privativa

Grupo**

LCP, Cap+ 
via NAI 
Voice

Grupo p/ 
All Call

Grupo Grupo e 
privativa

Grupo Grupo e 
Privativa 
+ CSBK*

Grupo**

Connect 
Plus

Grupo p/ 
All Call

Grupo Grupo Grupo** Grupo** Grupo**

**  Under development and will be available later this year
Sistemas analógicos não suportam grupos convencionais MOTOTRBO. Dessa forma é apenas possível fazer a bridge de todas as comunicações de voz provenientes do analógico para grupos MOTOTRBO em qualquer topologia. !
Para sistemas digitais que usam estações de controle, é possível fazer bridge de grupos de qualquer tipo de sistema MOTOTRBO, em qualquer topologia. Quando utilizamos estações de controle, é possível ter chamadas privativas 
em bridge para IPSC e também sistemas que utilizam NAI para Voz e Dados. !
Sistemas IPSC clássicos, sem uso de NAI, podem ter bridge configurada para qualquer tipo de rede, no caso das chamadas de grupo. Chamadas privativas podem ter bridge apenas para outros sistemas IPSC ou NAI (VOZ). Chamadas 
privativas serão aceitas de todas as topologias, exceto analógico e Connect Plus. Bridge IPSC para IPSC também é capaz de transferir dados CSBK entre sistemas (Monitoramento remoto, radio Kill, Call alert e Radio Check). !
Capacity Plus e LCP via estação de controle aceitam apenas bridge de Grupo. No entanto, é possível fazer bridge de chamadas privativas desses sistemas híbridos para IPSC e NAI VOZ. !
Capacity Plus e LCP via NAI VOZ tem o mesmo funcionamento do IPSC clássico, podem ter bridge configurada para qualquer tipo de rede, no caso das chamadas de grupo. Chamadas privativas podem ter bridge apenas para outros 
sistemas IPSC ou NAI (VOZ). Chamadas privativas serão aceitas de todas as topologias  exceto analógico e Connect Plus. Outra excessão  é que atualmente, sistemas Connect Plus não podem ser conectados a NAI, de forma 
nenhuma. !
Connect Plus podem se conectar através de estações de controle como gateways, para sistemas analógicos e digitais (chamadas de grupo).
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Processo de migração

• Configuração do novo equipamento 
• Adequação dos codeplugs para uso durante a migração 
• Criando bridges entre sistemas 
• Virada para o digital e mudança definitiva do codeplug

Esses são os principais passos para a migração para o digital, sem que haja perda de comunicações ou sem a necessidade de migração total de uma só vez. 

Agora vou dar um exemplo de migração do analógico para o Capacity Plus utilizando NAI.
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Exemplo

• Configuração do novo equipamento 
• Adequação dos codeplugs para uso durante a migração 
• Criando bridges entre sistemas 
• Virada para o digital e mudança definitiva do codeplug

Quando vamos migrar do analógico para o MOTOTRBO, isso significa que vamos trocar os rádios antigos, gradativamente, por rádios MOTORBO, que suportam o modo digital de transmissão. !
Primeiro, deve ser criado um canal analógico nos rádios MOTOTRBO. para que seja complementar ao sistema analógico em operação. Então a substituição parcial se inicia.
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COnfiguração do novo equipamento

Para esse primeiro passo da migração, será necessário apenas criar um canal analógico. Algo bem simples.
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Exemplo

• Configuração do novo equipamento 
• Adequação dos codeplugs para uso durante a migração 
• Criando bridges entre sistemas 
• Virada para o digital e mudança definitiva do codeplug

Mais tarde, quando o cliente adquire algumas repetidoras, é possível, imediatamente configurar o sistema CAP+ e também começar a preparar os novos rádios para a virada para a nova tecnologia.
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Mudança no codeplug

Agora, criamos o set de canais CAP+ para funconar com as repetidoras em funcionamento, bem como a lista de contatos CAP+ e o canal CAP+.

11 SmartPTT Migration - 1 de julho de 2014



Exemplo

• Configuração do novo equipamento 
• Adequação dos codeplugs para uso durante a migração 
• Criando bridges entre sistemas 
• Virada para o digital e mudança definitiva do codeplug

Agora que existem rádios operando em digital e rádios operando em analógico, é necessário criar a bridge entre os sistemas, para fazer com que um rádio analógico consiga se comunicar com um rádio digital. !
Note que tudo isso é transparente para os usuários. Irá parecer que rádios analógicos e digitais fazem parte da mesma rede. !
Para esta bridge, é necessário que o Radioserver SmartPTT esteja conectado às repetidoras CAP+ via NAI (ou estações de controle) e também conectado ao sistema analógico via estação de controle. !
Então nós o configuramos para fazer a ponte de todas as chamadas do analógico para os grupos necessários digitais.
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Criando rotas

No exemplo, nós criamos uma rota para fazer a bridge entre uma estação de controle analógica (ID=0) e um Grupo de um sistema IP Site Connect, com ID=1. !
Esta bridge vai fazer com que, quando um rádio analógico aperte o PTT, todos os rádio digitais presentes no grupo 1 ouçam a comunicação e possam respondê-la. !
Caso seja necessário desativar esta bridge basta fazer isso num check box da console.
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Exemplo

• Configuração do novo equipamento 
• Adequação dos codeplugs para uso durante a migração 
• Criando bridges entre sistemas 
• Virada para o digital e mudança definitiva do codeplug

Quando o cliente possuir todos os rádios em modo digital, seja IPSC ou CAP+, é possível então retirar a estação de controle analógica do Radioserver SmartPTT e trabalhar apenas em modo digital MOTOTRBO.
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Correção final de codeplug

Nos rádios, irá bastar retirar o canal analógico via CPS MOTOTRBO e a migração estará finalizada.
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Migração ISPC - LCP

• Configuração do novo equipamento 
• Adequação dos codeplugs para uso durante a migração 
• Criando bridges entre sistemas 
• Virada para o digital e mudança definitiva do codeplug

Se você necessitar fazer uma migração de um sistema IPSC para Linked Capacity Plus utilizando as licenças NAI Motorola, o processo de migração será exatamente o mesmo. !
Primeiro a instalação das repetidoras. !
Depois a criação do codeplug híbrido, com canais IPSC e LCP. !
Em terceiro vem a criação das bridges entre os grupos IPSC necessários e os grupos LCP. Neste caso, é possível utilizar a bridge dinâmica, que permite a criação de bridges para chamadas privativas de um sistema para o outro, bem 
como para todos os grupos existentes. !
Por fim, quando a migração estiver completa, basta fazer a virada para LCP.
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CAD-1000

O que faz: permite que parque analógico se comunique com parque digital de rádio. 
Vantagem: rádios digitais podem usar todas as funcionalidades MOTOTRBO. 
Aplicação: migração gradual sem separação de redes (analógico e digital)

Controladora Analógico-Digital (nacional, desenvolvido pela CDC)

A CAD-1000 é um produto desenvolvido no Brasil pelos laboratórios da CDC. !
Ela é uma interface que permite interligar as comunicações de um sistema analógico com um determinado grupo digital MOTOTRBO. !
Para isso, basta conectar dois rádios base à CAD-1000. Um rádio base gravado na frequência da rede analógica e outro rádio base gravado na rede digital. Estando ambos na área de cobertura dos dois sistemas, será formado um 
grupo único de comunicação, contendo rádios analógicos e digitais.
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www.smartptt.com.br 
info@smartptt.com.br 

http://smartptt.com/pt-br/educacao/

Distribuidor exclusivo no Brasil Desenvolvedor

Isso é tudopor hoje. espero que tenham gostado do webinar. !
Quero pedir que visitem o nosso smartptt.com.br para encontrar mais informações sobre o software SmartPTT.  

Lá você encontra informações detalhadas sobre o aplicativo, vídeos para apresentar aos clientes, área exclusiva de suporte, material de divulgação e, principalmente, PDFs e vídeos de todos os webinar que fizemos até hoje, que 
você pode acompanhar na íntegra, na seção EDUCAÇÃO, do site. Lá já existe o PDF desta apresentação e em breve o vídeo do webinar também estará disponível. !
Se tiver qualquer pergunta, não exite em enviar um e-mail ou nos telefonar.
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