
SmartPTT 8.6:  
Interface Aprimorada, SmartPTT 

Monitoring avançado e muito mais 



Solução integrada MOTOTRBO 

• Redes de todos os tamanhos e topologias 
• Montoramento e controle do sistema de rádio 
• Bridge entre redes de rádio 
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Conteúdo 
•  Melhorias na interface da console(mais eficiência) 
•  Ferramentas avançadas no SmartPTT Monitoring para 

resumo do status do sistema, performance e load 
•  Interconexão Telefônica para Linked Capacity Plus e 

Capacity Plus systems via  estações de controle de voz 
•  Bridge entre MOTOTRBO sistemas 4-fios 
•  Multi-floor para posicionamento indoor 
•  Informação de presença de rádio melhorada 
•  Regra de conexão da Console no Radioserver 
•  Intervalo de checagem automática de telemetria 



Updates na interface de usuário 

•  Organização da área de 
trabalho mais flexível 

•  Reconstrução da lista de 
usuários de rádio 
–  Campo para procura rápida 
–  Filtros de usuários de rádio 



SmartPTT Monitoring: melhorias na interface 



SmartPTT Monitoring: relatório analytics 



SmartPTT Monitoring: relatório de uso do sistema 

•  Estatística de uso 
•  Analise de load por site 
•  Uso de sites por usuário 

de rádio 
•  Lista de eventos com 

data/hora e informação 
do evento 



SmartPTT Monitoring: update automático da topologia 



Telefonia em sistemas híbridos 

•                             NAI Dados 

 
Linha de voz               Voz do telefone 



Conexão a sistemas 4-fios 

•  Conexão via Cisco permite integração direta com 
sistemas de voz 4-fios 



Múltiplos andares no posicionamento indoor 



Presença de rádio baseado em atividade 

•  Não precisa de ARS 
•  Radio Check pode ser usado ao invés de requisição de 

ARS 
•  Radios sem suporte a ARS podem ser registrados no 

sistema (DEP450 por exemplo) 



Regra de Console conectada 

•  Notificação sobre conexão ou desconexão de uma 
Console com o Radioserver 



Telemetria: intercalo de chegagem de status 
•  Automatic check for telemetry status of specific pins of 

subscriber 
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