
SmartPTT Release 8.8
RG-1000, maior personalização, 
opções de mapa de cobertura e mais
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Conteúdo

▪ Histórico

▪ MOTORBO 2.5 compatibilidade

▪ RG-1000 Gateway Remoto

▪ Mudanças no Mapa de Cobertura

▪ Hangtime em chamada analógica

▪ Mudanças na interface de usuário e comportamento

▪ Melhorias SmartPTT Monitoring

▪ Melhorias de performance

▪ Opções e funções descontinuadas
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SmartPTT Presente em 65 países
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GANHE COM O SMARTPTT

• PRODUTO MADURO 
• QUALIDADE COMPROVADA
• SUPORTE DIFERENCIADO
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O MELHOR, COMPROVADAMENTE

Em desenvolvimento desde 2008
Mais de 1.000 implementações
Presente em mais de 65 países

• Único com arquitetura distribuída
• Alto throughput
• Para milhares de usuários e dezenas de sites

O MELHOR PARA GRANDES SISTEMAS!!!
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Market Share SmartPTT PLUS 

100% dos sistemas PLUS operam com SmartPTT no Brasil
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Mercado Brasileiro

➢ Todos os sistemas Plus do país são SmartPTT

➢ 48 sistemas vendidos no Brasil somente em 2015

➢ Rádios: 11.138 
➢ Consoles: 372
➢ Servidores: 131
➢ Repeatidoras: 781
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Série de produtos SmartPTT

SmartPTT  Enterprise
Ideal para sistemas MOTOTRBO que necessitam de cobertura em área ampla, com 
mais de uma repetidora

SmartPTT  Basic
Solução com ótimo custo benefício para sistemas de pequeno e médio porte, sem 
necessidade de repetidoras ou com apenas uma repetidora

SmartPTT  PLUS
Solução Premium para centrais de controle e despacho em sistemas de alta 
complexidade, como CAP+ e LCP

SmartPTT  Monitoring
Análise aprofundada da performance do sistema de rádio em tempo real, com 
informação completa sobre a rede de rádio
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SMARTPTT SERIES

SmartPTT  BASIC
Sistemas locais

SmartPTT  ENTERPRISE
Sistemas distribuídos

Distribuição Direta

Distribuição via Motorola

SmartPTT  PLUS
Solução para Salas de Controle

CDC – Distribuidor de todas as versões no Brasil
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FIRMWARE MOTOTRBO 2.5

SmartPTT 8.8 está totalmente integrado com o novo 
Motorola MOTOTRBO firmware ver. 2.5!!!



11

GATEWAY REMOTO RG-1000



12

GATEWAY REMOTO RG-1000

▪ Conecte canais simplex ou remotos via IP
▪ Até duas estações de controle por RG-1000
▪ Redução de custos com servidores, estrutura, repetidora…
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Melhorias no Mapa de Cobertura

▪ Revisão da interface principal
▪ Habilidade de desenhar mapa 

de cobertura por categorias 
▪ Seleção pela caixa de seleção
▪ Tamanhos de grid redefinidos
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Hangtime em chamadas analógicas

▪ Registros como se fossem digitais com uma hangtime
▪ Registos de chamadas analógicas como um único 

arquivo em vez de um arquivo por transmissão como era 
anteriormente

▪ Hangtime configurável Virtual permite adaptar a sistemas 
existentes

▪ Reduz significativamente quantidade de registros no log 
de eventos

▪ Todas as chamadas subseqüentes dentro da lógica 
hangtime são escritos como uma única chamada, dando 
uma visão mais estruturada
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Melhorias na interface de usuário

▪ Legenda resumida no SmartPTT Monitoring 
▪ Mensagens de texto com até 500 caracteres
▪ Duplo clique no ícone do rádio no mapa abre janela de 

interação
▪ Configurações de GPS agora são dividas em duas: uma 

relativa a mapas e outra a coordenadas
▪ Ao mover qualquer janela para for a da área do 

SmartPTT, ela terá todos os botões (minimizar, maximizar 
e restaurar)
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Melhorias na interface

▪ Novo painel - CANAIS
▪ Contém todos os canais disponíveis e rastreia as 

atividades que ocorrem em todos eles
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Melhorias na interface

▪ SmartPTT WEB e MOBILE agora são configurados no 
Radioserver diretamente

▪ Não necessita portforwarding em redes NAT

▪ Duas configurações de layout de tela salvas como 
default
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Melhorias na Console Customizada
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Outros destaques

• Melhoria de performance para grandes sistemas
mais de 2000 usuários de rádio registrados.
banco de dados otimizado

• Definição de prioridade do processo do Radioserver 
no SmartPTT Radioserver Configurator

• Integração Windows AD

• A opção para selecionar o Vocoder DMR para 
estações de controle
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Novidades em Treinamento e 
Suporte
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Portal de suporte

• Desde 2014 disponibilizamos um portal de suporte completo aos 
nossos parceiros, onde compartilhamos tutoriais, apresentações, 
guias, entre outros documentos

• Acesso através de nosso site (www.smartptt.com.br), menu 
SUPORTE / SUPORTE TÉCNICO 

https://smartpttbr.freshdesk.com/support/home
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Portal de suporte

• Acesso através de nosso site (www.smartptt.com.br), menu 
SUPORTE / SUPORTE TÉCNICO 

• Ou via web browser em:
 https://smartpttbr.freshdesk.com

https://smartpttbr.freshdesk.com/support/home
https://smartpttbr.freshdesk.com/
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Portal de suporte

• No portal de suporte você pode requisitar atendimento e criar um 
ticket, que será acompanhando pela nossa equipe até a conclusão

• Se quiser, também pode enviar sua questão para suporte@smartptt.
com.br, que um ticket é criado automaticamente no sistema

mailto:suporte@smartptt.com.br
mailto:suporte@smartptt.com.br
mailto:suporte@smartptt.com.br
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Área de treinamento em nosso site

• Organizamos webinars de treinamento e apresentação de novidades  
com frequência

• Todos eles são disponibilizados em nosso site para consulta no manu 
PARCEIROS / TREINAMENTO

•
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Área de treinamento em nosso site

• Nesta página estão contidos vídeos e documentos PDF para consulta
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Vídeo Tutoriais online

• Para 2016 estamos preparando vídeo tutoriais que ensinam os 
próprios clientes finais a configurar diversas funcões da Console de 
Operações SmartPTT - em breve em nossa página no YouTube

• Economia de tempo para nossos parceiros
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SERVIDOR DEMO

• Use nossa estrutura para apresentações e testes

• Praticidade para apresentar o sistema ao cliente final

• Consulte nosso time para configuração e acesso por período 
determinado
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Contatos

Comercial
Fernando

T: 11 99319-3734
E: fernando@smartptt.com.br

Suporte
Adriano e Luis

T: 11 2914-3040
E: suporte@smartptt.com.br

www.youtube.com/smartptt

https://www.facebook.com/SmartPTT-Brasil-122452844524691/

 www.smartptt.com.br

www.smartpttbr.freshdesk.com

www.grupocdctelecom.com.br
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