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Distribuidor exclusivo no Brasil

Desenvolvedor

Bom dia a todos! 

Para quem ainda não me conhece, eu sou o Fernando, responsável pelo aplicativo SmartPTT no Brasil, que é distribuído, de forma exclusiva, pela CDC desde 2010. 

O SmartPTT é um aplicativo desenvolvido para sistemas de rádio digital MOTOTRBO. Ele faz o gerenciamento e controle da rede de rádio e permite que o usuário extraia ao máximo as funções disponíveis nos rádios MOTOTRBO. 

Hoje, nosso encontro é para apresentar as novidades presentes na versão 8.5 do SmartPTT, lançada há duas semanas. !
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Acesse nossa área de treinamento do site
• http://smartptt.com/pt-br/educacao/

Antes de começar, eu gostaria de avisar que esta apresentação que vocês estão acompanhando hoje, incluídos os comentários, já está disponível no nosso site, na parte de treinamentos e, assim que esta apresentação terminar, nós 
incluiremos ali o vídeo do treinamento para que vocês possam disseminar entre os colaboradores da sua empresa que não puderam participar. 

Ali também existem vídeos e apresentações de todos os outros treinamentos que já demos e que, mensalmente, fazemos para vocês.
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Acesse nossa área de suporte
• Faça seu login e aproveite  

https://smartpttbr.freshdesk.com 
• Tutoriais, descritivos e resolução de problemas 
• Chamados de suporte mais rápidos e eficientes

Eu também gostaria de convidar vocês a acessarem a nossa central de suporte em português. O endereço é simples: smartpttbr.freshdesk.com 

Ali você pode efetuar login e ter acesso a materiais exclusivos, como tutoriais para instalação e configuração de funções, tutoriais para resolução de problemas, descritivos técnicos e também poderá abrir chamado de suporte e 
acompanhar o status desse chamado. 

Essa uma forma de estar mais perto de todos os parceiros e agilizar ainda mais o processo de implementação, configuração e resolução de problemas.
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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 Basic 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 dados. Caso seja necessário voz nesse sistemas, isso 
pode ser feito através de estacões de controle ou da Utilização do SmartPTT Plus, que possui conexão direta via IP a NAI voz. Também explicando, o NAIé 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 8.5.
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Conteúdo
• Sistemas NAI híbridos no SmartPTT Enterprise, usando 

estações de controle para voz 
• Gerenciamento de emergências aprimorado 
• Supressão de ruído e teste de som 
• Console Designer totalmente novo 
• Suporte a servidor OpenStreetMap customizado 
• GPS via CSBK (menor intervalo de update) 
• Regras de velocidade para diferentes cercas eletrônicas 
• Suporte ao codec de áudio G.729 para telefonia 
• Expansão da Console Web: perfis e relatórios 
• Novas funções do SmartPTT Monitoring: RSSI, tempo de 

uso da repetidora, TMS no alarme da repetidora

O conteúdo da apresentação de hoje está listada no slide. 

Este release do SmartPTT traz mais opções para sistemas NAI híbridos, um novo sistema de notificação de emergência totalmente integrado, melhorias nas configurações de som, novo editor de consoles customizadas e muitas 
outras funções interessantes e bastante úteis. 

eu vou descrever nos próximos slides. 
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Sistemas NAI híbridos

• Chamadas Privativas 
• CSBK 

– Radio Check 
– Alerta 
– Monitor Remoto 
– Radio kill

Grupo 1 
!
!
!
Privativa 
!
!
Grupo 2

NAI Dados link 
!
!
!
!
!
!
Voz + CSBK

Os sistemas NAI Híbridos são sistemas onde é usada a licença NAI Motorola para dados e estações de controle para voz. Os sistemas NAI híbridos agora suportam chamadas privadas e de dados CSBK, incluindo Radio Check, Radio 
Kill, Monitor Remoto e Alerta de Chamada !
Sistema NAI híbrido é um novo tipo de conexão a sistemas que é possível através da utilização do SmartPTT. Esse approach permite despacho de voz em redes complexas, sem necessidade de usar a licença NAI Vos nos repetidoras 
da Motorola. !
Este tipo de conexão utiliza a licença NAI Dados entre o Radioserver SmartPTT e as repetidoras, para transferencia de dados totalmente via IP (ARS,TMS e GPS). !
Voz e CSBK são transmitidos via estações de controle, sem a necessidade de instalação da licença NAI Voz nas repetidoras. O Radioserver SmartPTT irá necessitar de uma estação de controle dedicada para cada grupo de 
comunicação e, se necessário, uma estação de controle para chamadas privativas.
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Gerenciamento de alarmes de emergência

Agora os status de emergência em todos os elementos conectados na tela da Console de Operações. !
Quando um rádio inicia uma chamada de emergência, o status de emergência não será assinalado apenas a um grupo mas também serra assinalado o usuário de rádio que iniciou a chamada, o que torna muito mais fácil a 
identificação de quem efetuou o alerta. Esta função está nativamente integrada ao Mandown, mostrando exatamente qual usuário de rádio enviou alerta de Mandown. !
O sinal de emergência também será mostrado na Console de Operações Customizada, na lista de usuários online, na janela de usuários, no LOG de eventos, e especialmente no box de visualização de emergências. O Operador pode 
ser avisado através de sinal sonoro especial, que é desabilitado apenas quando um Operador clicar num botão especial, confirmando que a emergência foi processada.
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Supressor de ruído e teste de som

Todos nós prestamos atenção especial com relação a qualidade de som do sistema. !
Durante o processo de implementação do SmartPTT é recomendado que seja testado o equipamento som como microfones e alta falantes, para ser atestado o funcionamento satisfatório. Neste caso, especialmente, 
implementamos a função de teste de som. Isso permite que, na própria Console de Operações, microfones e alto falantes sejam testados. !
Também é possível habilitar um filtro de ruído e especificar o nível de redução. Isso ajuda bastante quando o Operador está atuando em ambientes com alto nível de ruído. Neste caso, o SmartPTT irá suprimir o ruído de fundo, 
maximizando a qualidade da voz do Operador que é captada pelos rádios. Diferentes configurações de supressão de ruído podem ser ajustados para acomodar diferentes ambientes.
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Novo Console Designer

O editor de Consoles de Operações Customizadas agora foi totalmente redesenhado. !
Uma modificação notável é que todos os elementos podem ser inseridos na console via drag and drop a partir da lista, posicionada no lado esquerdo da tela. 

Todos os elementos são posicionados agora numa tabela, o que torna muito mais fácil o processo de criação da console. Além disso, o existem grids no background, o que facilita a construção de botões com tamanho uniforme e 
também o seu posicionamento exato. !
É possível selecionar múltiplos elementos e modificar seus tamanhos e posições simultaneamente. !
Quando um elemento é selecionado, você pode ver opções relativas a este elemento do lado esquerdo do editor. Isso irá permitir que você modifique as configuracões desse determinado elemento, como cor, labels e outras partes 
específicas. !
Existe também um histórico de modificações e você pode usar as opções Desfazer/Refazer equate trabalha no editor.
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Servidor OpenStreetMap local

• Servidor local OSM pode ser usado como fonte de mapa 
• O servidor local pode rodar em Linux, no entanto sendo 

uma solução totalmente open-source

O SmartPTT agora suporta uma opção pique permite especificar qualquer endereço para ser usado como servidor OpenStreetMap externo. Isso permite que seja estabelecida seu próprio servidor OpenStreetMap, dentro da sua rede 
local e utilizar esta ferramenta, ao invés de um servidor externo, online. Você pode inclusive utilizar sua própria lista de informações para este servidor.
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Update de localização GPS via CSBK

• Tempo mínimo de intervalo de requisição 7.5 segundos 
• Load do canal diminui 
• Lista de intervalos possíveis: 

– 7.5 s 
– 15 s 
– 30 s 
– 60 s 
– 120 s

Vocês já quiseram atualizações de GPS mais frequents do que o máximo suportado pela rede MOTORBO? !
A Motorola implementou uma nova função para coletar dados de localização GPS, que agora pode ser enviada via protocolo CSBK. !
Isso acarreta um significant decréscimo no tamanho da mensagem de dados. Isso significa que mais dados podem ser trafegados através de um mesmo canal. !
GPS via CSBK, quando emparelhado com a funcão de GPS Avançado da Motorola permite o envio de dados de GPS a cada 7.5 segundos para cada rádio. !
Este tempo de update é suportado pelo SmartPTT e agora, com isso vai ser possível rastrear rádio praticamente em tempo real. A cada 7.5 segundos os updates de GPS serão enviados pelo rádio, tornando a sua rota percorrida 
muito mais precisa. !
Note que esta função não pode funcionar com qualquer tipo de privacidade ativada no rádio e requer um canal de reversão dedicado para GPS. Esta função também, é disponível apenas quando NAI Dados está ativada nas 
repetidoras, bem como GPS Avançado.
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Regra de velocidade para diferentes cercas

Regra de excesso de velocidade agora pode ser ligada a diferentes cercas eletrônicas e ser aplicadas e ativadas apenas em zonas específicas do mapa. !
Como vocês podem ver na imagem, a velocidade do caminhão em destaque será monitorada apenas quando ele entrar na zona de controle destacada em azul. Isso permite controle mais apurado das regras de velocidade separando 
as rotas de diferentes readios em diferentes cercas eletrônicas, com diferentes limites de velocidade.
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Suporte ao codec G.729

• G.729 é um codec suportado para interconexão 
telefônica entre o PABX SIP e o SmartPTT

G.729 codec é usado na telefonia VoIP para reduzir a banda necessária entre o SmartPTT Radioserver e o PABX. !
Esse codec ocupa 8 vezes menos banda em comparação com o codec regular (G.711) – 8 kbps vs 64 kbps !
Isto pode ser importante para empresas que possuem SmartPTT em uma unidade remota e tem o PABX localizado no escritório principal, com banda de conexão estreita entre eles. !
G.729 Codec precisa ser ativada nas configurações de interconexão telefônica no Radioserver para ser usado.
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Console web: perfis e relatórios

A Console Web SmartPTT está cada vez melhor. Agora é possível criar alguns relatórios importantes através da própria interface. !
Os relatórios serão apresentados em formato HTML em uma nova aba do seu browser de internet. !
Outro upgrade da Console Web é a possibilidade de criação de diferentes perfis para diferentes usuários. Cada conta da Consolw Web pode ser associada a um perfil especial criado no Radioserver SmartPTT, programado para 
mostrar apenas determinados slots e rádios habilitados no Radioserver.
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Novas ferramentas de monitoramento

• TMS em caso de alarme 
• Tempo de uso da repetidora 
• RSSI no relatório de  

localização

O SMartPTT Monitoring foi expandido ainda mais. !
Agora existe uma opção que permite o envio de mensagens de texto MOTOTRBO para determinados rádios caso aconteça algum tipo de alarme de funcionamento de algum equipamento. !
Agora é muito fácil notificar usuários de rádio a respeito de problemas na rede de rádio. Isso irá permitir que os times de reparo sejam acionados automaticamente em caso de algum problema. Dessa forma, eles podem tomar cabo 
da manutenção sem a necessidade da ação de uma terceira pessoa para avisá-los. !
As informações sobre repetidoras agora incluem mais detalhes, como o tempo em uso/ligada. !
Ao solicitar um relatório de localização de usuário de rádio, agora é possível, opcionalmente, exportar o nível de RSSI relativo àquele dado, para ter uma representação digital do mapa de cobertura do sistema e, muito 
provavelmente, para verificar as áreas de cobertura mais sensíveis.
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www.smartptt.com.br 
info@smartptt.com.br 

smartpttbr.freshdesk.com

Distribuidor exclusivo no Brasil Desenvolvedor

Pessoal, Isso é tudo por hoje. espero que tenham gostado das novidades do SmartPTT 8.5 !
Quero pedir que visitem o nosso site smartptt.com.br para encontrar mais informações sobre o software SmartPTT.  

Se tiver alguma dúvida ou pedido de suporte vá até o nosso portal e faça seu cadastro smartpttbr.freshdesk.com, você pode enviar seus pedidos por lá e receber respostas rápidas, assim como consultar material técnico.   

Siga-nos no Facebook e entrem nosso canal no YouTube.  

Se você baixar esta apresentação vai poder clicar nestas imagens que vao redirecionar direto para os sites do youtube e do facebook. 

Este webinar é gravado e será carregado no YouTube.
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