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AVISO LEGAL: 
 
 
 As informações contidas neste documento foram cuidadosamente 

examinadas e acredita-se que sejam totalmente confiáveis. Entretanto, nenhuma 
responsabilidade é assumida em caso de imprecisões. Em paralelo, a Elcomplus LLC, 
desenvolvedora do aplicativo SmartPTT, em conjunto com CDC Comunicação Digital 
Customizada, seu distribuidor exclusivo no Brasil, se reservam no direito de fazer mudanças 
que tragam melhorias de confiabilidade, funções ou design no aplicativo.  
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1.0 DESCRITIVO TÉCNICO SmartPTT 
 

1.1 Apresentação SmartPTT 
 
 Atualmente, os consumidores de soluções de Comando e Despacho não 

podem mais ficar limitados apenas à comunicação de voz via rádio. O sistema analógico 
de transmissão está ultrapassado e beirando o limite de sua capacidade. 

 Hoje são imprescindíveis atributos como: uso eficiente da banda de rádio 
frequência, maior flexibilidade e priorização de chamadas, monitoramento do movimento 
dos usuários de rádio, funções específicas e robustas de gerenciamento de usuários, 
integração com a infraestrutura de TI, customização do sistema de acordo com a 
necessidade do cliente, entre muitos outros. 

 Empresas como a Motorola, desenvolvem e investem em inovação nas 
tecnologias digitais de telecomunicações produzindo plataformas digitais via IP capazes de 
proporcionar todas as vantagens e funcionalidades da comunicação digital. No entanto, um 
sistema de Despacho de Informações não é contemplado apenas com o hardware. Sendo 
assim, um software é a peça chave da rede. Somente através dele é possível implementar 
todo o potencial da plataforma digital, moldando as funções de hardware da maneira que 
melhor atenda às necessidades do cliente. 

 Para criar uma gama de aplicativos e soluções de qualidade comprovada que 
pudessem abranger diversos mercados verticais, a Motorola criou o programa de 
desenvolvedores de soluções, chamado MOTODEV, do qual o SmartPTT participa por 
meio de seu desenvolvedor. 

 O SmartPTT é uma ferramenta de controle e despacho que, desde 2008, 
acompanha e se desenvolve em conjunto com a tecnologia MOTOTRBO. A partir da 
utilização do SmartPTT integrado ao sistema MOTOTRBO, é possível extrair a totalidade 
de funcionalidades disponibilizada pelo sistema de rádio, agregando maior segurança e 
controle dos usuários de rádio e agilidade em situações de tomada de decisão.  

 A arquitetura do SmartPTT possibilita fácil gerenciamento de redes de 
usuários de rádio qualquer que seja seu tamanho ou topologia, podendo ser utilizado tanto 
com rádios em modo digital quanto analógico, o que permite migração gradual para o novo 
padrão de comunicação via rádio exigido pela ANATEL a partir de dezembro de 2012. 
Sendo assim, o SmartPTT permite um modo “misto” de operação, onde alguns sites da 
rede funcionam em modo digital e outros em analógico, ou mesmo a integração de sistema 
analógicos com sistemas digitais através da utilização da CONTROLADORA ANALÓGICO 
DIGITAL (CAD1000), desenvolvida no Brasil pela CDC - Comunicação Digital Customizada.
  

  
 
1.2  SmartPTT Enterprise 

 
 O elemento chave da versão Enterprise do aplicativo SmartPTT é a 

possibilidade de executar controle direto de redes IP Site Connect MOTOTRBO (o 
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SmartPTT Enterprise se conecta diretamente às repetidoras DGR6175 através de de 
protocolo IP). Ou seja, existindo meio físico (IP) para conexão do SmartPTT com as 
repetidoras presentes num sistema MOTOTRBO, o aplicativo se comunica e controla 
diretamente o equipamento. 

 Sendo assim, não existem limites para o aplicativo SmartPTT. O servidores 
do sistema de software podem se conectar a quantas redes MOTOTRBO forem 
necessárias, bem como pode distribuir o controle desses sistemas através de várias 
Consoles de Operação descentralizadas. 

 A conexão IP direta a repetidoras DGR6175 MOTORBO também agrega ao 
sistema: mais agilidade de implementação, dirimindo necessidade de instalações de rádios 
fixos; maior segurança no tráfego de informações via IP; redução da probabilidade de falha, 
excluindo-se conexões físicas com estações de controle; e menor custo, já que elimina a 
necessidade de rádios base e seus periféricos de instalação. 

 O SmartPTT Enterprise também está totalmente preparado para captação de 
dados via IP, diretamente da repetidora, em sistemas Capacity Plus e Linked Capacity Plus, 
o que significa redução de infra-estrutura física e mão de obra, além de menor impacto de 
custo caso um cliente necessite fazer um upgrade em seu parque de rádios. 

 A evolução da tecnologia também não é problema para o SmartPTT. Ele já é 
compatível com o mais novo tipo de sistema MOTOTRBO, o Connect Plus, caracterizado 
por ser um sistema trunking multi-sítio dotado de controladora. 

 Além de tudo isso, o SmartPTT também facilita a criação de complexos 
sistemas IP Site Connect. Através do seu Serviço de Roteamento IP o SmartPTT permite, 
via Despachador (Console de Operação), a conexão de sistemas MOTOTRBO isolados, 
formando redes únicas, compostas por quantidade infinita de repetidoras. 

 
 

1.3  SmartPTT PLUS 
 
O SmartPTT PLUS possui todas as funções do pacote Enterprise, no entanto apenas 

esta versão de software é capaz de efetuar conexão IP direta para envio e requisição de 
voz/dados em sistemas IP Site Connect, Capacity Plus e Linked Capacity que utilizam a 
plataforma NAI (Network Application Interface), da Motorola, bem como a sistemas Connect 
Plus, dotados de controladora. 

A versão PLUS do SmartPTT é vendida e suporta pela Motorola solutions do Brasil, 
cujo data sheet oficial Motorola se encontra neste link, basta clicar aqui. 

 

 
 
 
 

1.4  Principais vantagens do SmartPTT 
 
Funcionalidades Aprimoradas 
 Controle direto sobre IP Site Connect permite melhor gerenciamento do 

usuário de rádio: 
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• Registro de todos os dados, bem como de todas as mensagens de voz efetuadas 
no sistema, incluindo chamadas privadas e mensagens de texto simples ou complexas, 
contendo até 230 cacteres. 

• Registro das informações da repetidora usada pelo usuário para fazer a chamada. 
De 
posse dessa informação é possível saber qual é a localização aproximada de um usuário 

de rádio que não possui receptor GPS. 
 
Escalabilidade 
 Devido à arquitetura otimizada e ao aprimoramento das funções de controle, 

o SmartPTT Enterprise permite a construção efetiva de sistemas de despacho/expedição 
com qualquer tamanho ou topologia. 

 
Confiabilidade 
 Em comparação com outros aplicativos, a arquitetura do SmartPTT Enterprise 

requer quantidade consideravelmente menor de blocos funcionais para a construção de um 
sistema de expedição/despacho otimizado. O SmartPTT Enterprise não precisa de 
estações de controle (rádios móveis MOTOTRBO) para fazer a comunicação com os 
usuários de rádio. Sendo assim, também não é necessário alocar o Radioserver dentro da 
área de cobertura do sistema. 

 
Redução de custos 
 O SmartPTT Enterprise permite economizar quantia considerável de dinheiro, 

se o compararmos com outras soluções que obrigatoriamente precisam das estações de 
controle (rádios móveis MOTOTRBO). Isso porque o SmartPTT Enterprise requer menos 
unidades de Radioservers e, literalmente, elimina a necessidade das estações de controle. 

 
 

1.5  Principais versões e funcionalidades SmartPTT 
 

 
 
O pacote aplicativo SmartPTT Enterprise está divido em oito segmentos que serão 

estudadas mais a fundo no decorrer desse documento técnico. São eles: 
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1.6  Aplicativos do pacote SmartPTT 
 
O pacote Enterprise do SmartPTT é formado por dois aplicativos, que podem  

funcionar num mesmo computador ou de forma separada (mais recomendado por questão 
de segurança no armazenamento de dados). 

O primeiro aplicativo é o SmartPTT Radioserver. O SmartPTT Radioserver, na 
verdade, é uma repetidora virtual capaz de se inserir e trocar informações e dados/voz 
dentro de um sistema IP Site Connect, Capacity Plus, Linked Capacity Plus. Ou seja, o 
SmartPTT Radioserver é a interface que irá mediar o envio e recebimento dos comandos 
executados através dos computadores e da rede de rádio MOTOTRBO. 

No Radioserver são configurados todos os parâmetros para conexão do sistema 
software com o sistema MOTOTRBO, bem como ativadas e configuradas as funções 
SmartPTT, tais como ARS, TMS, LOG de Eventos, Monitoramento Técnico, Telefonia, entre 
outros. Verifique a lista de itens de programação listados na coluna esquerda da  figura 
abaixo: 
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O segundo aplicativo que faz parte do pacote SmartPTT é a Console de Operações, 

ou Despachador SmartPTT, que é a interface gráfica mostrada ao operador da Central de 
Controle. Através dele o controlador poderá executar todas as interações possíveis com os 
usuários de rádio do sistema. Verifique uma foto ilustrativa abaixo da Console de Operação 
SmartPTT: 
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É importante frisar que o pacote básico do SmartPTT Enterprise contém um 

Radioserver e uma Console e que o sistema só funcionará a contento caso ambos os 
aplicativos estejam ativos. 

 
  

1.7  Arquitetura SmartPTT Enterprise em sistema IP Site Connect 
 
Inserido num sistema IP Site Connect, o SmartPTT é capaz de se conectar a 

repetidoras DGR6175 e MTR300, de forma direta, totalmente via IP. Uma vez efetuada esta 
conexão, em rede livre de bloqueios, regras de segurança e firewalls a partir da utilização 
das portas UDP 4005, 4006, 4007, 18500, 18501, 50000, 8888 e TCP 8888, o Radioserver 
SmartPTT passa a ter controle das repetidoras. 

Através do protocolo IP, o SmartPTT (com utilização em conjunto dos aplicativos 
Radioserver e Console de Operação) é capaz de requisitar atualizações de GPS dos rádios, 
requisitar dados de ARS (registro no sistema), TMS (mensagens de texto), efetuar 
despachado de comunicação de voz, registrar as atividades da rede de rádio em banco de 
dados, gravar em MP3 as comunicações de voz (seja telefone ou rádio) que passam pelo 
sistema, executar e monitorar comandos de telemetria, enviar mensagens a e-mails e 
celulares GSM, aplicar ações automáticas mediante a configuração de regras atreladas a 
eventos, entre muitas outras possibilidades.  

Veja abaixo o diagrama de conexão entre os componentes do sistema SmartPTT 
Enterprise: 
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1.8  Arquitetura SmartPTT Enterprise em sistema Capacity Plus e 
Linked Capacity Plus 

 
Quando utilizado em sistema Capacity Plus, a arquitetura do SmartPTT Enterprise 

se difere em relação a ambientes IP Site Connect. 
Em Capacity Plus, existe uma plataforma híbrida para integração do sistema de 

software e a rede de rádio MOTOTRBO. 
No modo Capacity Plus, o SmartPTT Enterprise é capaz de receber, via IP, todos os 

dados, bem como comunicações provenientes do sistema MOTORBO. No entanto, para 
efetuar requisições aos rádios e também efetuar o despacho de voz, são necessários polls 
de estações de controle (rádios fixos conectados ao Radioserver SmartPTT), de acordo 
com a quantidade de chamadas de voz (e telefone) simultâneas necessárias, bem como a 
quantidade de rádios no sistema, para balanceamento das requisições de GPS. 

Verifique a imagem abaixo que ilustra o funcionamento do SmartPTT em modo 
Capacity Plus: 
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Note que, para cada Console de Operação, bem como Chamada de Telefone que 

necessite ocorrer de forma simultânea, será necessária uma estação de controle livre para 
executar o comando no momento. Portanto, imaginando três posições de despacho e duas 
chamadas de telefone ao mesmo tempo,  cinco rádios base conectados ao Radioserver 
são obrigatórias. 

Indo ao encontro disso, é indicado que existam mais estações de controle livres no 
sistema. Esses rádios seriam responsáveis em requisitar dados de GPS e ARS aos grupos 
de rádio em descanso (sem conversação no momento). Pois estações já em uso para 
comunicação de voz não executam as funções de chamada e requisição simultaneamente. 
A quantidade de estações para GPS é mensurada de acordo com a quantidade de rádios 
e a taxa de atualização esperada pelo cliente. 

Outro fator importante é a necessidade do Radioserver, em coletar e enviar voz na 
quantidade de canais desejado. Para isso, faz-se necessário no Radioserver uma placa de 
som capaz de se conectar a tantas entradas/saídas de audio necessárias. 

 
 

1.8  Arquiteturas com utilização da licença NAI 
 
Atualmente já é possível também estabelecer tanto os serviços de requisição de 

dados e despacho de voz totalmente via IP. Para isso, faz-se necessária a aquisição licença 
Motorola NAI (Network Application Interface), instalada em todas as repetidoras do sistema. 
Veja abaixo o diagrama de conexões para utilização do SmartPTT: 

 
IP Site Connect / Capacity Plus / Linked Capacity Plus 
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Connect Plus 
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Capacity MAX 

 
 

 
 
 

1.9  Arquiteturas mistas NAI (dados) + estação de controle 
 
A partir da versao 8.4, o SmartPTT Enterprise suporta um modo específico de 

conexão a sistemas que fazem uso da licença NAI nas repetidoras DGR6175. Este modo 
específico é chamado de modo misto. 

Quando a implementação das licenças NAI para voz não são possíveis nas 
repetidoras DGR6175, o SmartPTT pode estabelecer conexão direta via NAI para efetuar 
trocas de informações de dados entre SmartPTT e sistema MOTOTRBO. Em contrapartida, 
podem ser utilizadas estações de controle para permitir comunicação de voz, sem a 
necessidade do uso da licença NAI de voz. 

 
1.10  Tabela de arquiteturas Motorola X versão indicada do 
SmartPTT 
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2.0  Descrição Geral das funcionalidades SmartPTT 
 
2.1 Características Gerais 
 

As Consoles de Despacho e Rastreamento SmartPTT tem por finalidade orientar, 
despachar e acompanhar as atividades operacionais das equipes de trabalho. Como um 
órgão centralizador das comunicações operativas, coordena as ações, permitindo o 
planejamento e a racionalização da força de trabalho disponível. 

As Consoles tem a possibilidade de se conectar a 1 (um) ou mais servidores 
de rádio (Radioservers) simultaneamente, podendo despachar, monitorar, supervisionar 
e gerenciar as diversas redes de voz dos sistemas de radiocomunicação conectados, tendo 
a possibilidade de controlar múltiplos canais de rádio, como também receber a localização 
e armazenar as rotas de todos os rádios digitais monitorados, emitindo relatórios das rotas 
adotadas de todos os equipamentos. 

As Consoles possuem interface gráfica amigável para a visualização das tarefas de 
despacho do sistema, através de ícones intuitivamente reconhecidos e opera com a 
sinalização padrão DMR do ETSI (Instituto Europeu de Normas de Telecomunicações), em 
modo digital, a fim de ter facilidade de comunicação com qualquer rádio que atenda o 
mesmo padrão. 

 
Características Gerais do sistema 

• Aplicação de alta capacidade preparada para utilização de até 2.000 terminais de rádio; 

• Banco de dados otimizado para performance com alto fluxo de registros; 

• Capacidade de definir a prioridade do processo do computador servidor 
diretamente na aplicação. Aumentando a prioridade do processo permite ao 
Sistema Operacional alocar automaticamente mais poder de processamento para 
o processo do Servidor de Aplicação em caso de elevada carga do sistema. 
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• Captação de dados diretamente da repetidora através da porta Ethernet (sem utilização 
de rádios base para captar voz e dados); 

• Captação de dados e voz via IP em sistemas NAI; 

• Possibilidade de envio de voz e requisições de dados via pool de estações de controle 
em sistemas complexos; 

• Compatível com encriptação básica e avançada dos rádios; 

• Compatível com sistema operacional Windows XP, Vista, 7, 8 e 10 (32 ou 64 bits); 

• Chave de ativação da aplicação Servidor do sistema não é atrelada ao numero de 
série de estações de controle, repetidoras ou outros mecanismos de controle de 
acesso, para envio de voz e dados, sendo possível a substituição rápida por 
qualquer equipamento compatível com a necessidade, que esteja disponível no 
momento; 

• Armazenamento e Transmissão de Dados com Banco de dados SQL 2008; 

• Gravação de todos os eventos no computador Console de Despacho (default) e 
(ou) no computador Radioserver; 

• Gravação descentralizada do LOG de eventos, podendo ser efetuada tanto no 
Radioserver quanto na Console de Despachado, a fim de ter mais segurança nos 
dados em caso de falha; 

• Possibilidade da Console de Despacho se conectar a diversos Radioservers 
simultaneamente, facilitando a criação de arquiteturas descentralizadas e 
integrações com unidades de outras localidades, caso necessário; 

• Possibilidade de compartilhamento de banco de dados entre Consoles; 

• Console de Despachado pode ser usado em modo offline (com Radioserver 
inoperante), para consulta do LOG de eventos, função imprescindível caso o 
Radioserver apresente falha e os eventos precisarem ser consultados para 
diligências e investigações internas; 

• O aplicativo totalmente preparado para operação em monitores sensíveis a 
múltiplos toques; 

• Sistema de redundância automática de Radioserver. O Radioserver redundante, 
funciona de forma passiva e rastreia o funcionamento do Radioserver Principal 
via IP. Caso o Radioserver principal pare de funcionar, o Radioserver redundante 
se ativa e todas as Consoles automaticamente se logam no Radioserver backup. 
Portanto sem nenhuma ação manual o sistema seria restabelecido 
automaticamente; 

• É compatível com gateways IP SmartPTT RG1000 para acesso remoto a estações 
de controle, não necessitando que o Sevidor de aplicação esteja fisicamente 
próximo ao equipamento; 
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• Pode ser integrado ao serviço Windows AD, para usuários específicos ou grupos 
de usuários. Isso evita a necessidade de configuração de diferentes usuários e 
perfis dentro da aplicação. Em caso dispensa ou contratação de novo colaborador 
o sistema estará prontamente compatível com o acesso do novo usuário. Isso 
também evita a necessidade de utilização de login e senha específico da 
aplicação, que abrirá automaticamente, reconhecendo o usuário logado no 
Windows e suas permissões de acesso no SmartPTT; 

• Possibilidade de selecionar diferentes Vocoders DMR para estações de controle 
com o intuito de corrigir problemas de má qualidade de áudio, que podem ocorrer 
em sistemas que utilizam esta arquitetura; 

• Utilização de algoritmo especial que permite que todos os aplicativos Client do 
sistema, como as Console de Operações, Consoles Web ou Consoles Móveis 
façam chamadas de voz, mesmo atrás de rede NAT sem necessidade de 
configuração de redirecionamento de porta; 

• 12 meses de update gratuito; 

• Manuais e tutoriais on-line no nosso portal de suporte; 

• - Deve possibilitar a seleção de teclas de atalho para acesso rápido (PTT) a grupos, 
slots ou rádios. 

 
 

2.1  Rádio Despacho 
 
A central de despacho SmartPTT possui grande quantidade de funções, bem como 

muitos tipos de aplicações diferentes. Abaixo tentamos exemplificar as mais importantes 
delas. 

 

2.1.2  Funcionalidade SmartPTT para comunicações de voz 
 
• Chamadas privativas, de grupo ou broadcast 
A console SmartPTT permite ao operador se comunicar de forma privativa com um 

determinado usuário de rádio. 
Outra maneira de interação é a partir de chamadas em grupo, onde apenas os rádios 

que fazem parte do mesmo possam escutar a chamada. 
Por último, é possível também efetuar uma chamada broadcast, ouvida por todos os 

membros do sistema, estando eles em qualquer grupo de comunicação. 
 
• Identificação dos rádios que fazem chamada 
Existem várias maneiras de se verificar quem está efetuando a chamada na rede de 

rádio. A mais comum delas é através da janela de chamadas, que trata-se de um popup 
que salta à tela quando um rádio aperta PTT. 
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As outras maneiras são, através do gráfico de voz e chamadas, que indica as 

comunicações em curso através do sistema, bem como a lista dos últimos chamadores, 
que pode ser posicionada em qualquer posição da tela. 

 
• Chamadas de emergência e alerta 
O SmartPTT pode decodificar as chamadas de emergência provenientes dos rádios, 

alertando ao operador a ocorrência de uma chamada em modo emergência através de sinal 
sonoro ou mesmo sinal gráfico na tela. Atrelado ao sinal de emergência, é possível também 
criar regras para ações automáticas, tais como, enviar uma mensagem para um rádio do 
sistema, e-mail cadastrado ou celular GSM cadastrado (desde que o Radioserver possua 
modem GSM), mudança automática de status, entre outros. 

Caso um usuário de rádio, por algum motivo, apareça online no sistema, porém não 
responde aos chamados do CCO, é possível enviar um comando de alerta que irá perdurar 
até que o receptor responda o chamado. 

 
• Monitoramento remoto de voz 
O monitoramento remoto de voz permite ao operador da central ouvir tudo aquilo 

que se passa ao redor do usuário de rádio sem que o equipamento emita nenhum tipo de 
sinal sonoro ou luminoso. Trazendo assim maior segurança em caso de ações criminosas 
e delicadas. 

 
• Chamadas entre operadores (intercom) e de telefone a partir da console 
O operador da Console pode se comunicar com os rádios do sistema, bem como 

com outros operadores. É possível também que o operador origine chamadas de telefone 
e as redirecione ao rádio desejado. 

 
• Trabalhador solitário, checagem de rádio e rádio kill 
Através da Console SmartPTT, também é possível configurar regras de trabalhador 

solitário (lone worker). Essa função permite que de tempos em tempos (intervalo 
configurado pelo operador) o software monitore um rádio em específico. Ou seja, caso um 
determinado rádio deixe de efetuar qualquer tipo de atividade (PTT, mensagem, troca de 
canal) o operador será avisado que não há atividade durante X minutos Função indicada 
para trabalhos em área de risco ou solitário, resguardando a segurança do colaborador. 

Outra importante função contra roubo ou desaparecimento de rádio é o rádio kill, que 
permite bloquear completamente o rádio perdido. Caso o mesmo seja recuperado, basta 
efetuar o processo inverso. 

A checagem de rádio serve para que o operador tenha certeza de que o rádio que 
tenta atingir está ligado e dentro da área de cobertura do sistema. 
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• Trabalhador solitário avançado (Alone Worker) 
Permite monitorar a integridade de usuários de rádio através da emissão de sinais 

sonoros em período de tempo configurável, a fim de que o usuário responda o sinal 
indicando que está em perfeitas condições. Possui painel dedicado para visualização rápida 
dos trabalhadores solitários ativos e permite a configuração de regras para envio 
automático de mensagens de texto ou som para usuários de rádio que ultrapassarem o 
tempo limite para enviar sinal de integridade física; 

 
• LOG de voz 
Todas as chamadas de voz ou telefone que passam pelo sistema SmartPTT são 

arquivadas em arquivos no formato MP3 e podem ser reproduzidas através da Console ou 
mesmo em outros aplicativos de som. 

 
Além disso, a Console de Operação SmartPTT ainda conta com: 
 
• Janela de personalização de usuário de rádio 
Na janela de personalização de usuário de rádio é possível inserir a foto do usuário, 

fazer a configuração de seu, modificar o seu status, modificar o ícone que irá representá-lo 
na árvore de rádios, ativar a função “Trabalhador Solitário”. 

 
  
• Propriedades personalizadas de usuário  
Nesta aba da janela de personalização, é possível criar e inserir informações sobre 

aquele usuário de rádio em específico, tais como, tipo sanguíneo, número de matricula, 
turnos de trabalho, setor de trabalho, entre outros que o próprio operador pode criar. 

 
 
• Janela de interação 
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Através da janela de interações, o operador pode enviar comandos ao rádio 
escolhido, tais como (em ordem) alerta, checagem de rádio, monitoramento remoto de voz, 
localizar no mapa, excluir localização do mapa, bloquear rádio (kill), desbloquear rádio, 
incluir rádio em chamada de conferência, incluir rádio em chamada telefônica, criação de 
ponto de interesse a partir da localização do rádio, criação de mensagem de voz/texto para 
usuário offline. 

 
 
• Controle de som avançado 
Possibilita a utilização de diferentes alto falantes (dispositivos de áudio) para 

chamadas, mensagens de alerta do sistema e emergências, permitindo ao operador focar 
no que mais interessa no momento. Destaques: 

 
1. Capacidade de desligar o som de outros operadores na mesma sala e permitir ouvir 

operadores alocados em outra sala, evitando duplicidade de voz e execesso de 
barulho. 
 

 
 

2. Capacidade de configurar o som separadamente para os objetos selecionados e não 
selecionados: 

 

Room 1 Room 2 
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3. Ajuste o volume de objetos selecionados e não selecionados e os sons do sistema 

no painel de som (ex-Spectrum Sound) de forma independente. 

 
 

4. Saídas de áudio separadas para os objetos selecionados e objetos não 
selecionados. 

5. Saídas de áudio separadas para sons do sistema e alarme. 
6. Capacidade de utilizar apenas a saída de áudio pessoal para objetos de rádio. 
7. Desativar o silenciamento completo de som. 

  
 
• console touch customizada, com função mute e registro de chamadas 
O SmartPTT é o único aplicativo de despacho que permite ao próprio operador da 

console criar uma tela customizada inserindo botões de contatos de usuários, slots, grupos 
para facilitar e agilizar a operação. Além disso, o SmartPTT conta com a função “MUDO 
AVANÇADO” que permite ao operador escutar apenas as comunicações a ele 
endereçadas. Com isso é possível monitorar os chamados não respondidos através do logo 
no próprio botão, como abaixo: 
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Na Console Touch também é possivel ver o LOG de últimas chamadas e as 

mensagens de notificação do sistema, como alermes de emergência, por exemplo. 
 
• Mensagens para usuários de rádio offline 
Visando facililtar e agilizar os processos operacionais, o SmartPTT oferece esta 

função, que permite ao operador gravar um mensagem de texto ou de voz endereçada a 
usuário de rádio offline ou fora da área de cobertura. Quando o rádio em questão retorna 
para a área de cobertura ou liga o rádio ele automaticamente recebe a mensagem. Dessa 
forma, as mensagens pendentes de envio são mais facilmente administradas. 

 
 
• Chamadas em conferência 
Através de um simples “drag and drop” (clicar e arrastar) é possível conectar rádios 

e ramais de telefone via SmartPTT. 
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• Organização de usuários de rádio através de categorias 
Com a intenção de organizar o aplicativo e facilitar ainda mais a operacionalidade 

do mesmo, na janela de usuários, o operador da Console pode criar categorias para divisão 
dos usuários de rádio. 

 
 
 
• Blast Alarm ou mensagens de notificação 
Com a intenção de evitar a necessidade do Operador da Central entrar em contato 

com vários canais, um por um, a fim de enviar um aviso, como horário e local de explosão 
em uma mina, foi criada esta função. 

Com ela o Operador pode gravar uma mensagem, escolher os canais para os quais 
será transmitida, bem como configurar a quantidade de vezes e intervalo de tempo em que 
as mensagens serão automaticamente enviadas ao rádios. 

 
• Janelas de funções 
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Janelas de funções, lista de usuários de rádio/telefone/despachador, lista de 
chamadas antigas e em curso e especttro de som totalmente desvinculada das demais, 
sendo possível movê-las para qualquer local da tela, bem como dimensioná-las de acordo 
com a necessidade ou movê-las para outros monitores disponíveis, podendo ser ajustado 
o tamanho da mesma ou facilmente maximizando, para ocupar todo o espaço do display. 

 
 
 
• Hot Keys 
Configuração de teclas ou combinação de teclas para rápido acesso a canais/grupos 

de comunicação via teclado. 
 
• Troca automática do nome do usuário de rádio 
Caso duas pessoas utilizem o mesmo equipamento, é possível configurar no rádio 

um botão que enviará a informação da pessoa que está utilizando o rádio no momento. Tal 
processo fica armazenado no LOG de eventos e ajudar ainda mais em investigações e 
controle de horário de trabalho. 
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• Layout totalmente customizável 
O SmartPTT é o único a possui interface livre, na qual o usuário pode aumentar, 

diminuir e posicionar as janelas que quiser, onde quiser. 
 
• Bloqueio de layout 
Caso a empresa deseje padronizar as janelas e os posicionamento na tela da 

Console, é possível bloquear a visualização. Dessa forma todos os operadores terão uma 
tela padrão e comum a todos. 

 
• Salvamento de layouts de tela e layouts padrão 
Possibilidade de criar diferentes modelos de layout de tela, salvar os mesmos e 

disponibilizar para escolha dos operadores. 
 
• Perfis de usuário e seleção de funções disponíveis 
É possível criar N perfis de operadores numa mesma Console e cada um deles pode 

ter disponibilizada apenas as funções que são sua responsabilidade. 
 
Obs.: é importante frisar que é possível também criar diversos perfis de 

operadores das consoles, habilitando e desabilitando as funções necessárias para 
sua operação. 

 
• Ferramenta para checar a qualidade  
Opção de supressão de ruído captado pelo microfone da Console de Operações 

SmartPTT.  O nível de supressão de ruído deve ser configurado entre 0 e 18 dB, o que 
permite som mais claro dos usuários de rádio em sistemas com conexão IP direta à 
repetidora. Adicionado a isso, existe a opção de testar o equipamento de áudio, como 
microfone, alto falantes, headset e fones de ouvido. O Operador pode gravar um som com 
seu equipamento e depois ouví-lo para verificação. 

 
• Múltiplas saídas de som 
O SmartPTT permite que sejam adicionas múltiplas saídas de som, como caixas de 

som estéreo e headsets USB e P2, e sejam configuradas as comunicações dos grupos 
desejados apenas nos devices de saída de áudio desejados.  

 
 

2.2 Monitoramento GPS 
Uma vez participando de sistema MOTOTRBO dotado de rádio com a função GPS, 

o SmartPTT é capaz de efetuar as requisições de localizações dos equipamentos em tempo 
real. 
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• Rastreamento em tempo real 
De acordo com a arquitetura de programação e quantidade de rádios que fazem 

parte do sistema, é possível fazer a programação do SmartPTT para que ele requisite os 
dados de localização dos equipamentos, de tempos em tempos (20s em 20s, 30s em 30s 
- variando a partir da existência de canal de reversão de GPS exclusivo ou em canal 
selecionado, fluxo de comunicações de voz no canal selecionado e quantidade de rádios 
do sistema). Recentemente, a Motorola criou o GPS CSBK, que, dependendo das 
configurações, pode atingir até 1.000 atualizações por minuto. Confira abaixo a tabela 
retirada o planejador de sistemas Motorola (System Planner 1.8): 
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• Diversos formatos de mapas 
O SmartPTT permite que sejam utilizado 5 tipos diferentes de mapas, sendo os mais 

utilizados, o Google Maps (direto do site do Google) e o OpenStreetMap (também direto do 
site). Caso não exista a possibilidade de conexão com a internet para exibição dos mapas 
acima, é possível utilizar mapas rasterizados a partir de imagens ou plantas (mesmo 
necessita se georeferenciado e inserido no aplicativo SmartPTT). Os mapas rasterizados 
podem ser de qualquer tamanho, pois o SmartPTT utiliza tecnologia que divide o arquivo 
em vários quadrantes, o que aumenta a performance do aplicativo e diminui o uso de 
memória. 

 
• Registro de todas as localizações 
Todos os dados de GPS requisitados pela Console de Operação SmartPTT e 

processados pelo Radioserver são salvos em banco de dados SQL Express para confecção 
de relatórios e pesquisas posteriores. O Operador da Console pode consultar relatórios a 
partir do banco de dados da Console de Operações SmartPTT ou do Radioserver 
SmartPTT. 

 
• Visualização da rota percorrida, com animação e detalhes 
A partir dos dados salvos em banco de dados, é possível que seja mostrado no mapa 

da Console o traçado percorrido por um determinado rádio em certo período de tempo, ao 
passo que também são exibidas informações de data e hora em que esteve no local, 
percurso percorrido, velocidade em que encontrava e precisão da velocidade registrada 
pelo rádio MOTOTRBO. 

 
 
 
• Cerca eletrônica e pontos de interesse detalhados 
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Para maior controle de usuários de rádio que operam em espaços delimitados e o 
SmartPTT possui a função Cerca Eletrônica ou “Geofencing”. É possível monitorar usuários 
que entram e saem das áreas delimitadas, bem como atrelar ações automáticas a serem 
executadas pelo software a partir desse evento. Exemplos de ações são envio de 
mensagem a um rádio, alerta sonoro, rádio kill entre outros.  

Podem ser inseridas diversas cercas eletrônicas e cada uma delas ter diferentes 
regras configuradas, como um limite de velocidade para cada, por exemplo. 

O sistema pode monitorar quantidade mínima e máxima de usuários de rádio dentro 
de uma mesma cerca eletrônica; 

Um rádio do sistema pode participar de diversas cercas eletrônicas ao mesmo 
tempo; 

Existe a possibilidade de ativação e desativação automática das funções Man Down 
e Alone Worker caso um rádio entre ou saia de uma cerca eletrônica. 

Em paralelo, também existe a função de pontos de interesse, que permite ao 
operador inserir uma foto indicando um local. Exemplos são unidades da empresa, 
pedágios, hospitais, delegacias, entre outros. 

Verifique abaixo a tabela de notificações de eventos relativos a cerca eletrônica: 

 
 
 
• localização exata em rotas predefinidas 
Esta função, chamada “Função Rotas” permite que sejam inseridos “check points” 

no mapa SmartPTT. Dessa forma, usuários de rádio que percorrem trechos pré-
estabelecidos são monitorados através da indicação dos horários em que passou pelos 
pontos no documento de relatórios de localizações de usuários de rádio.  



 
 

DESCRITIVO TÉCNICO SmartPTT 
 

29 

 CREA: 169.8807      |      Tel(SP) 11 29143040  Tel(SJRP) 17 35123030         |         Site www.smartptt.com.br        |       E-mail info@smartptt.com.br 

  
 
• Localização manual, automática ou por evento 
As localizações de GPS no mapa podem ser aplicadas manualmente, por intermédio 

do operador ou podem ocorrer de forma automática, a partir de um evento da rede de rádio. 
Em caráter de exemplo, podemos fazer uma configuração onde o SmartPTT deve trazer 
um sinal de notificação, um sinal sonoro e uma mensagem de texto ao rádio do líder do 
grupo, caso um veículo passe mais de 5 minutos sem movimentação. 

 
•  Exporta dados para visualização no Google Earth 
Em caso de necessidade de análise de dados por parte de membros de gerência, 

não é necessário que eles possuam uma console SmartPTT em seus computadores para 
acessar o LOG de dados de GPS. Eles podem ser, periodicamente exportados em formato 
para ser aberto no aplicativo Google Earth. 

 
• Informação de endereço 
O SmartPTT fornece também o endereço onde o rádio se encontra no momento da 

última atualização de GPS ou ainda qualquer endereço, bastando um clique com o botão 
direito do mouse no local desejado. Os endereços também são disponibilizados nos 
relatórios de localização de usuário. 

 
• Controle de velocidade 
Monitora veículos que excedem o limite permitido pela empresa. 
 
• Controle de paradas, movimentação e perda de sinal de GPS 
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É possível configurar regras no sistema para que o SmartPTT avise o Operador da 
Console caso um usuário fique parado no mesmo local por um período de tempo 
determinado (1, 2, 3, 40, 60… minutos). 

Ao mesmo tempo, também é possível comandar o momento em que o usuário volta 
a se mover, deixando o estado parado. 

O sistema também é capaz de avisar o Operador quando um usuário está sem 
cobertura de satélite. 

 
•Exibição de usuários por gategoria 
Para facilitar a visualização do Operador, os usuário mostrados no Mapa podem ser 

exibidos num mesmo mapa ou separados, de acordo com as categorias configuradas na 
aplicação. 

 
• Bloqueio automático 
Função de bloqueio de rádio automático, caso o equipamento saia do seu perímetro 

de utilização. 
 
• Painel de localização de usuários 
Facilita o Operador no momento de verificar onde se encontra o usuário desejado. 
 
• Localização Indoor 
O SmartPTT possui um módulo para localizar equipamentos em ambientes internos 

de prédios. A localização indoor pode ser feita de duas maneiras diferentes. Ao utilizar os 
rádio MOTOTRBO dotados da tecnologia de Bluetooth de longo alcance e baixo consumo 
de energia integrados com a plataforma iBeacons, basta utilizar o hardware Motorola com 
a licença de posicionamento indoor ativada e espalhar os beacons Bluetooth nas área 
internas desejadas. 

 

 
Exemplo de iBeacon Estimote. 
 
 
Para equipamentos que não contam com a tecnologia acima são necessárias a 

instalação de placas opcionais em cada rádio portátil, bem como emissores de beacons, 
nas imediações do prédio. 
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Placa Opcional (GOB) K-TERM 44 
 

 
Transmissor de Beacon K-TERM 
 
A placa opcional é alimentada pelo próprio rádio e ela possui um receptor em 900 

Mhz acoplado na mesma. Esse receptor se comunica com os diversos beacons espalhados 
pela área interna do prédio. Esses beacons são transmissores também em 900 MHz, com 
0,5 Watts de potência.  

Quando um rádio se aproxima de um beacon (cada beacon é programado com uma 
identificação diferente), a placa recebe o sinal e automaticamente faz o rádio enviar, via RF 
o dado de que está próximo ao beacon ID X. O SmartPTT capta esta informação e plota na 
tela do software, como no breve video neste link: 

http://smartptt.com.br/indoor.mov 
 
Além do suporte aos hardwares mencionados acima, o SmartPTT também suporta 

o novo hardware Connect-RTLS da empresa BluFi. O funcionamento é semelhante, com a 
utilização de placas opcionais e beacons, porém as coordenadas indoor são enviadas 
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(código dos beacons ativos) como mensagem de texto. O rastreamento periódico não é 
permitido, sendo possível apenas quando um usuário de rádio se move de um beacon para 
outro, dando a vantagem de desocupação do sistema com tráfego de dados de 
posicionamento indoor. 

 
A rota percorrida de um beacon a outro pode ser animada e mostrada na tela, assim 

como a rota percorrida em ambiente externo. 
 
Rotas, cercas eletrônicas, regras e alertas também são suportadas em localização 

indoor. 
 
Os beacons podem ser nomeados ao invés de conter apenas um ID, tornando a 

identificação mais fácil para o Operador. 
 
O rastreamento pode ser feito em diversos planos/andares. No SmartPTT, inserimos 

arquivos em extensão .DWG (AutoCad), com os mapas. Quanto mais detalhado for o 
arquivo, mais informações e melhor será a visualização, que pode inclusive ser 3D. 

 
Abaixo a visualização de um arquivo 3D, onde existem paredes e profundidade: 

 
 
Abaixo a visulização o arquivo em 2D, com menos detalhes: 
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2.3 Envio e armazenamento de dados 
 
O SmartPTT é capaz de transmitir e armazenar comandos de dados, tais como ARS, 

GPS, TMS, Telemetria, entre outros possíveis através da tecnologia MOTOTRBO. 
 
•  Mensagens de texto, e-mail e GSM 
Podem ser enviadas pela Console SmartPTT caso exista meio físico (conexão com 

a rede de rádio, internet e GSM). Tais mensagens podem ser enviadas de forma automática 
pelo software para os meios configurados, por exemplo, quando existe excesso de 
velocidade, emergência ou em caso de alarme. 

 
• Mensagens de texto complexas 
Visando diminuir o fluxo no canal, o SmartPTT permite a troca de mensagens de 

texto com até 230 caracteres, contendo informações detalhadas que ocupariam o canal se 
fossem repassadas via voz. 

 
•  Controle de estatus de usuário 
Através do SmartPTT é possível criar diversos tipos de status para indicar a situação 

atual dos usuários de rádio naquele momento. 
Aos status criados, podem ser habilitadas diferentes cores, bem como sua 

interligação com eventos ocorridos na rede de rádio. Veja abaixo: 
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•  Comandos de telemetria 
A Console de Operações SmartPTT é capaz de controlar (ativar/desativar) todos os 

comandos de telemetria implementados a partir de rádios MOTOTRBO, bem como verificar 
o status de cada um dos comandos realizados pelo rádio. 

Veja na figura abaixo a indicação de status na janela de informações, bem como os 
comandos de telemetria que podem ser executados na aba de funções de telemetria: 
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O Operador para enviar um comando para determinado ou para vários rádios de um 

mesmo grupo de telemetria ao mesmo tempo, bem como configurar avisos automáticos 
caso o status das telemetrias se modifiquem. 

 
Acesse o link abaixo e veja um vídeo que ilustra a execução e acompanhamento de 

comandos de telemetria a partir do SmartPTT. 
http://www.youtube.com/watch?v=XW4L5dJnggA 
 
 
• Regras e alertas na Console e no Servidor 
O aplicativo SmartPTT possui tabela para criação e inserção de regras que permitem 

a execução de atividades de forma automática, tais como modificações de status, 
notificações em tela, entre outros. 

Essas regras podem ser criadas tanto na Console de Operações quanto no 
Radioserver SmartPTT. 

Confira a lista de regras abaixo, do lado esquerdo e a tabela de configuração de 
regras, do lado direito: 
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• Regras de GPS 
Além das regras para eventos da rede de rádio, também é possível criar regras para 

determinadas ocorrências de GPS. 
 

 
 
• Envio de arquivos (SmartPTT File Transfer) 
Através do aplicativo freeware “SmartPTT File Transfer”, que roda de forma 

totalmente independente do SmartPTT Enterprise, é possível que um usuário de rádio em 
campo, localizado em local onde existe cobertura de internet ou telefone, possa enviar um 
arquivo simples de computador através da rede de rádio MOTOTRBO. Basta que ele 
possua o SmartPTT File Transfer configurado em seu PC, que o mesmo esteja conectado 
a um rádio móvel MOTOTRBO através de cabo específico e que todas as configurações 
do servidor que irá receber o arquivo (outro PC com SmartPTT File Transfer instalado e 
rádio MOTOTRBO conectado) estejam corretas. A taxa de envio é de 1.116 bit por segundo. 

 



 
 

DESCRITIVO TÉCNICO SmartPTT 
 

37 

 CREA: 169.8807      |      Tel(SP) 11 29143040  Tel(SJRP) 17 35123030         |         Site www.smartptt.com.br        |       E-mail info@smartptt.com.br 

 
•  LOG de eventos e voz /  assistente de relatórios 
O SmartPTT é capaz de registrar e armazenar absolutamente todos os eventos que 

ocorrem na rede de rádio, tais como mudanças de status, registros online/offline, comandos 
de telemetria, chamadas de voz, chamadas de telefone... 

Veja abaixo a característica do LOG de Eventos SmartPTT: 

 
 
Todos os dados são salvos em banco de dados SQL Express para consulta 

posterior. Por questão de segurança de dados, o armazenamento pode ocorrer tanto no PC 
Radioserver quanto no PC Console SmartPTT. O administrador da rede pode ainda 
configurar o SmartPTT a fim de que o dados sejam ou não apagados em após determinado 
período de tempo. 

A partir dos dados coletados, o operador ou administrador da rede pode emitir 
diversos tipos de relatórios analíticos a partir do auxílio do assistente de relatórios. 
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•  Regras de Mandown e Lone Worker 
Regras de ManDown e LoneWorker podem ser inseridas diretamente nas tabelas de 

Regras e Alertas do SmartPTT. Os perfis de Lone Worker  e Mandown podem ser ativados 
e desativados automaticamente mediante o acontecimento de um evento do sistema. Por 
exemplo, é possível criar uma cerca eletrônica em uma região região e configurar uma regra 
de que o Lone Worker ou Mandown passe a funcionar automaticamente caso um rádio 
entre naquele local. Pode se criada também uma outra regra para desativar a fundão 
quando o rádio deixe aquele local. 

 
• Pool de usuários de rádio 
É possível especificar um range de IDs de usuários de rádio que estarão disponíveis 

apenas para determinados perfis de operadores da Console de Operações. 
Por exemplo, é possível criar o perfil do operador X, habilitado a se comunicar e a 

ouvir comunicações apenas dos rádios IDs 100, 101 e 102… Todos os outros rádios cujos 
IDs estão fora desse POOL estarão fora do alcance desse Operador. 

 
 
 

2.4 Interconexão Telefônica 
A interconexão telefônica SmartPTT é um módulo a parte, que pode ser adquirido 

ou não, de acordo com a necessidade do cliente. Ele possui diversos diferenciais que 
permitem maior interação dos usuários de rádio e telefone. 

Para que a interconexão telefônica SmartPTT funcione é necessário que o cliente 
possua PABX Digital ou gateway VoIP que utilize protocolo SIP de comunicação e 
possibilite a criação de troncos SIP para interação com software (o SmartPTT não funciona 
simplesmente como um ramal do PABX IP). 

Estando o PABX IP acessível (livre de regras de segurança e devidamente 
configurado no que diz respeito a criação de troncos SIP, regras de direcionamento de 
chamadas e etc.), o Radioserver SmartPTT se conecta a ele diretamente através de 
protocolo IPv4. 
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Para que a Interconexão Telefônica SmartPTT funcione não é necessário a 
aquisição de nenhuma licença extra Motorola para repetidores. No entanto, o SmartPTT 
funciona baseado na tecnologia Motorola Digital Telephone Patch (DTP), ao invés da 
tecnologia de interrupção de transmissão, artifício utilizado pelas demais aplicações de 
Despacho. 

Utilizando o Motorola DTP o SmartPTT permite que o delay presente nas chamadas 
entre rádios e ramais de telefone seja de 300 milisegundos, em média, ao passo que os 
aplicativos que utilizam a tecnologia de interrupção de transmissão elevam esse patamar 
par 1,5 segundos. Com isso as comunicações se tornam muito mais fluidas através do 
SmartPTT. 

Devido a interações ocorrerem através de troncos SIP, o SmartPTT permite que 
usuários de rádio com visor possuam no visor de seus equipamentos toda a lista de 
contatos de telefone disponíveis e habilitados no sistema. 

É possível usar o Radioserver SmartPTT como uma secretária eletrônica. Ela irá 
receber as chamadas externas e irá instruir o usuário a como proceder para chamar um 
usuário de rádio ou um grupo de rádios. 

O usuário de telefone então terá a possibilidade de discar o número do usuário de 
rádio via DTMF e pressionar carquilha para fazer uma chamada para qualquer rádio ou 
grupo configurados no Radioserver. 

Com o SmartPTT, existe a possibilidade de criação de chamadas de conferência 
entre diversos telefones, ramais e rádios. 

Por fim, o SmartPTT é o único aplicativo que permite a utilização de dois slots das 
repetidoras em IP Site Connect para chamadas simultâneas de telefone. 

 
Obs.: relembre que, devido ao modelo híbrido, em sistemas Capacity Plus, é 

necessário um pool de estações de controle para envio de voz de telefonia. 
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2.5 Bridge entre redes de rádio (Roteamento IP e patch de voz) 

O SmartPTT é o único aplicativo do mercado capaz de efetuar o roteamento entre 
slots, grupos e rádios presentes em diferentes sistemas (IP Site Connect, Capacity Plus ou 
mesmo uma rede analógica) e diferentes radioservers. 

Ou seja, através do aplicativo, quando necessário, o administrador da rede de rádio 
pode interligar numa mesma rede re rádio, grupos de comunicação que operam de forma 
separada. Veja abaixo a arquitetura de Roteamento IP: 
 

 
 
Vantagens do Serviço de Roteamento para MOTOTRBO IP Site Connect: 
• Suporta mais de15 repetidoras por sistema MOTOTRBO IP Site Connect; 
• Conecta diretamente as repetidoras via IP; 
• Reduz o delay de voz nas chamadas rotedas (60ms); 
• A qualidade de voz não é prejudicada pelo serviço de roteamento; 
• Faz roteamento seletivo de voz e dados; 
• É uma ferramenta conveniente para gerenciar perfis de configuração de roteamento 

pré-definidas; 
 
ROTEAMENTO DINÂMICO PARA CHAMADAS PRIVATIVAS E DE GRUPO 
Regras para roteamento da transmissão de voz e dados são definidos na tabela de 

roteamento. O Serviço de Roteamento IP (Bridge) SmartPTT permite a integração de 
usuários de rádio e grupos de comunicação alocados em diferentes redes de rádio, atuando 
como um controlador para todos os sites digitais conectados. 



 
 

DESCRITIVO TÉCNICO SmartPTT 
 

41 

 CREA: 169.8807      |      Tel(SP) 11 29143040  Tel(SJRP) 17 35123030         |         Site www.smartptt.com.br        |       E-mail info@smartptt.com.br 

Roteamento dinâmico de chamadas privativas. Automaticamente procura o 
usuário de rádio de destino nas redes de rádio conectadas ao Radioserver SmartPTT, 
transferindo a chamada para o site de destino. 

Roteamento dinâmico de chamadas de grupo. O SmartPTT implementa o 
conceito "multi group" para identificar os membros dos grupos de comunicação.  Possuindo 
informações dos "multi-groups", o SmartPTT identifica automaticamente quais são os sites 
de destino que devem entrar em transmissão para que os grupos de rádio desejados 
recebam a comunicação. 

Roteamento de Slots. Envia todo o tráfego de um determinado slot do sistema 
MOTOTRBO para o slot a escolher em outra rede de rádio. 

 
BRIDGE ENTRE RADIOSERVERS 
A "Bridge" SmartPTT é uma ferramenta única para interconexão de sistemas de 

comunicação via rádio geograficamente distribuídos. Além do roteamento de chamadas 
entre redes de rádio, o SmartPTT também permite que seja feito "patch" entre 
Radioservers. Esta ferramenta permite a construção de configurações de roteamento 
complexas de diversos níveis.  Um exemplo de bridge entre Radioservers é a interconexão 
entre sites analógicos ou digitais capacity plus que não podem ser controlados por um 
Radioserver apenas. 

A configuração de roteamento no SmartPTT é especialmente ajustada para fácil 
controle de tabelas de roteamento complexas, compostas por registros múltiplos. Esse 
serviço traz a oportunidade de inserir perfis de roteamento predefinidos descrevendo todas 
as regras de interconexão dos sistemas MOTOTRBO IP Site Connect ou fazer a inserção 
de forma dinâmica, incluindo as rotas necesssárias em apenas alguns cliques. 

  
As regras de roteamento seguem os critérios abaixo para fazer o patch entre os 

fluxos desejados: 
• Matriz e destino da estação de controle ou IP Site Connect 
• Matriz e destino do grupo de comunicação 
• Matriz e destino do radio ID 
 
Perfil de Roteamento – salva todas as configurações das regras específicas de 

roteamento para o esquema de interconexão determinado. Perfis diferentes de roteamento 
são definidos para requerimentos específicos de determinadas indústrias para o sistema 
de radio comunicação. Por exemplo, pode ser definido como perfil geral, regras para 
executar algum tipo de manutencão pré-programada. 

 
Grupo de Roteamento – grupo de várias rotas de registros. Grupos de Roteamento 

são usados para fornecer a estrutura para apresentar os Perfis de Roteamento. A janela de 
configuração dos grupos de roteamento pode ser facilmente ativada ou desativada para 
permitir ou negar a interconexão através dos registros de roteamento do grupo. 

 
EXEMPLOS 
Por exemplo, em chamadas privadas, o usuário de rádio 1 alocado no site 1 (que 

não possui conexão IP Site Connect com o site 2) pode realizar uma chamada privada para 
o usuário de rádio 2 localizado no site 2. Isso ocorre porque o Radioserver SmartPTT está 
conectado aos dois sistemas (sem que as repetidoras estejam fisicamente linkadas). O 
Radioserver, detecta automaticamente a presença do rádio 2 no site, roteando a chamada 
para aquele site/rádio. Então a chamada é estabelecida, como se ambos os rádios 
estivessem no mesmo site/sistema. 
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No caso de grupos o SmartPTT introduz o conceito de “multigrupos”, que permite 
transmissão seletiva em todos os sites que possuem usuários de rádio pertencendo aos 
mesmos grupos. Se o usuário de rádio 1 faz uma chamada para o Grupo 1, esta chamada 
será roteada apenas aos sites/sistemas que possuam rádios online no Grupo 1. 

 
PATCH DE VOZ ENTRE CANAIS 
De maneira intuitiva, através da ação clique e arraste, o Operador pode interconectar 

diferentes radios e grupos de comunicação, formando um grupo temporário. As 
configurações de patch são salvas e continuam em vigor mesmo após a console ser ser 
reiniciada. 

 
 
Obs.: Bridge ou Roteamento IP é um módulo em separado, adquirido de acordo 

com a necessidade do cliente. O Patch de Voz é função inerente, presente em todas 
as versões SmartPTT. 

 
 

2.6 SmartPTT Monitoring 
O SmartPTT Monitoring é um módulo adquirido a parte que pode ser inserido na 

Console de Operações SmartPTT, bem como um aplicativo “stand alone”, que pode ser 
adquirido e instalado em PC dedicado. 

O SmartPTT Monitoring é a ferramenta técnica da rede de rádios MOTOTRBO. 
Através dele é possível que o técnico  faça: 

- Monitoramento das atividades do sistema de rádio em tempo real 
- Veja o mapa de cobertura do sistema 
- Identifique a topologia da rede 
- Faça diagnóstico de hardware 
- Analise os dados coletados 
- Emita relatórios analíticos 
 
• Monitoramento em tempo real 
Permite que o técnico acompanhe que tipo de dado está passando naquele 

determinado momento na repetidora, bem como que emitiu o sinal, quem recebeu, o nível 
de sinal na recepção, o tempo de duração do evento, a data e horário do ocorrido, a 
repetidora que recebeu o comando.  

Também é possível selecionar os sistemas MOTOTRBO (quando existir mais de um) 
conectados ao Radioserver SmartPTT e mostrar a timeline dinâmica  de forma simultânea. 
Com a habilidade de monitorar multiplos sistemas, o Operador tem uma melhor visualização 
da performance do sistema de forma muito mais rápida. 

Veja abaixo: 
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• Topologia da rede 
Na tela, é possível verificar as repetidoras conectadas ao Radioserver SmartPTT, 

bem como a taxa (%) carga utilizada no momento, informações como IP, ID, Firmware 
(entre outras), bem como interagir com a repetidora, modificando o canal, aumentando ou 
baixando a potência, inibindo o repetidor ou reiniciando a mesma. 

Outra importante implementação no SmartPTT Monitoring é a possibilidade de 
escolher a maneira de visualização da topologia, que pode ser com layout horizontal ou 
vertical. Dessa maneira, fica mais fácil de se visualizar a topologia em diferentes tipos de 
monitores, principalmente em monitores widescreen e quando existem diversos 
Radioservers ou sistemas MOTOTRBO conectados numa mesma Console. 

Possibilidade de verificar, mediante comando, qual o nível de RSSI em determinado 
slot/repetidora. 

O Monitoring também fornece o dado de “uptime” (tempo em uso) da repetidora, para 
análise dos engenheiros de sistemas. 
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• Diagnóstico de hardware 
O SmartPTT permite também que diversos status da repetidora MOTOTRBO seja 

monitorado, e sejam atrelados alarmes de funcionamento para determinados status como, 
ventoinha, potência refletida, falta de energia, entre outros, como na figura. 

Em caso de falha de repetidora, uma mensagem pode ser enviada automaticamente 
para um determinado rádio. Cada repetidora pode ter uma lista de usuários de rádio 
determinada para receber a informação de falha. 

Além da mensagem para um rádio específico o SmartPTT também pode enviar 
avisos de alarmes para endereços de e-mail e telefones celulares GSM. 

Outra vantagem do módulo de diagnóstico, é a possibilidade de integração com 
sistemas SNMP em uso nos clientes. O Radioserver SmartPTT tem integração, para SNMP 
Versão1 e Versão2  

 
Traps SNMP disponíveis: 
• Repetidora conectada 
• Repetidora desconectada 
• Estado do alarme da repetidora ativado* 
• Estado do alarme da repetidora desativado* 

 
• * Todos os alarmes listados pela repetidora podem ser monitorados. 
 
Integração com serviços de SNMP e monitoramento não apenas das repetidoras do 

sistema, mas também de equipamentos periféricos, como roteadores Cisco2900 e Huawei, 
no-breaks Eaton9300 e APC5000 e servidores SuperMicro; 
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• Mapa de cobertura e relatórios 
O SmartPTT Monitoring registra os dados de monitoramento em banco de dados 

SQL. A partir desses dados, diversos tipos de relatórios analíticos podem ser criados, a 
partir de um assistente para tal. 

O Relatório de localização de usuário possui os dados de RSSI, que possibilita 
melhor análise da qualidade de sinal de cada rádio. 

O Operador pode escolher os equipamentos os quais deseja coletar os dados para 
confecção do mapa de cobertura, bem como setar os níveis de RSSI que considera bom, 
ruim, regular ou ótimo. Portanto, o range de RSSI é completamente customizável – limiares, 
cores, número de faixas podem ser selecionados. As configurações padrão foram 
simplificadas, de modo que os engenheiros de sistemas podem rapidamente obter uma 
melhor compreensão do nível de cobertura do sistema. 

O SmartPTT oferece mais controle sobre a lista de usuários de rádio cujos dados 
serão utilizados para a criação do mapa de cobertura. Você pode selecionar todos os 
assinantes de uma só vez, apenas certos assinantes, ou os assinantes que fazem parte de 
uma categoria específica. 

Utilizando os dados coletados, o SmartPTT também é capaz de plotar no mapa em 
utilização na console o mapa de cobertura da rede, como abaixo: 
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2.7 WEB Console 

A Web Console SmartPTT também é uma funcionalidade adquirida em caso de 
necessidade do cliente.  

Trata-se de um aplicativo que permite a interação com sistema de rádio através do 
acesso via browser de internet, como Internet Explorer, Safari, Firefox e Google Chrome. 
Todos os clients Web e Mobile utilizam um algoritmo especial que permite que as Console 
de Operações, Consoles Web ou Mobile Clients façam chamadas de voz, mesmo atrás de 
rede NAT sem redirecionamento de porta configurado, o que facilita a implemntação e 
poupa tempo de configuração de redes IP. 

Para a utilização da Web Console SmartPTT é preciso criar um servidor web que se 
conecte ao Radioserver SmartPTT. Esse servidor web irá processar e rotear as informações 
que passam pelo Radioserver SmartPTT, permitindo que ela seja acompanhada através do 
web browser. 

Através da Web Console SmartPTT é possível: 
- Monitoramento da localização GPS 
- Envio e recebimento de mensagens de texto 
- Bloqueio e desbloqueio de rádio (rádio kill) 
- Chamadas de voz (novo) 
- Relatórios. Posicionamento Indoor, Atividades do Rádio, Localização, SmartPTT 

Monitoring, e Analytics podem ser requisitados através da Console Web, sem a 
necessidade de instalação da Console de Operações SmartPTT. 

-  Suporte a Perfis de usuário. Cada Operador da Console Web pode ter uma conta 
e um perfil dedicado a esta conta, onde pode ser definido quais sistemas e usuários de 
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rádio podem ser vistos e monitorados por este operador.  Função indispensável quando a 
rede de rádio possui mais de um sistema IPSC, como por exemplo vários setores de uma 
mesma prefeitura ou empresa. 

 
Veja abaixo a imagem que ilustra a Web Console: 

 
 
 
 
2.8 Console de Operação Customizadas 

O SmartPTT é único aplicativo do mercado que possui plugin gratuito para confecção 
de Consoles de Operação Customizadas. 

Através desse plugin o operador irá criar e inserir os botões que mais utiliza durante 
o dia de trabalho. Criada a console customizada ele então pode se conectar a esses grupos, 
rádios ou telefones escolhidos através de um simples toque da sua tela de operação, pois 
o aplicativo é completamente compatível com utilização em monitore multi touch. 

Veja a lista de funcionaliadades: 
- Inserção de botões de acesso rápido (slot/grupo/rádio/telefone/operador) 
- Painel para comunicação com vários grupos ao mesmo tempo 
- Modo mudo de operação, com indicação de chamadas não respondidas 
- Operação em telas de múltiplo toque 
- Painel de notificações 
- Painel de chamadas recebidas e em curso 
- Botão para comando de telemetria (out) 
- Botão para controle de status de telemetria (in) customizável e diferenciado por cor 
- Os alarmes de emergência são informados através de um ícone específico, no 

elemento “Grupo”, da Console Customizada. 
- Alarmes de Man Down são mostrados no elemento “Usuário de rádio”. 
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- O visualizador do alarme de emergência agora é totalmente sincronizado através 
da Console de Operações, o que nos dá as mesmas informações na Console de 
Customizada, no Painel de Emergências e na árvore de usuários de rádio. 

- Elemento da função “Notificação de Voz”, permitindo que a mesma seja iniciada 
através da Console Customizada. 

- Elemento de envio de mensagem de texto rápida. 
- Redimensionamento automático dos botões que fazem parte de um mesmo painel. 
- Janelas de painel de canais para visualização dos canais disponíveis e rápido 

acesso (PTT). 
Disponibilização de elemento (botão) de multi-seleção, que permite efetuar uma 

chamada geral para o conjunto pré-configurado de usuários de rádio ou grupos de 
comunicação através de um só toque. 

Possibilidade de inserção de imagens personalizadas à console, bem como o 
logotipo da empresa proprietária da aplicação. 

 
 
Abaixo verifique em exemplo de console customizada em utilização: 

 
Novo item da Console Customizada: 
 
BOTÃO DIAL PAD permite que o operador digite o ID ou nome de um rádio em específico 
que precise efetuar uma chamada privativa ou qualquer outro tipo de interação de dados. 
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2.9 Mobile Console ou Smartphone App 

Sem um aplicativo a parte, adquirido ou não pelo o SmartPTT Mobile Console 
permite que usuários de smartphones possam acessar sistemas MOTOTRBO e interagir 
com os usuários de rádio das seguintes maneiras: 

- Chamadas de voz para usuários de rádio 
- Chamada de emergência 
- Mensagem de texto 
- Localização GPS 
- Sistemas operacionais iOS e Android 
- Efetua e recebe chamadas de voz, mesmo alocados em rede NAT sem 

redirecionamento de porta configurado. 
- Acesso ao Mobile  Client é gerido pelo servidor de rádio do sistema, não 

necessitando de outro aplicativo para executar tal função. 
- Não requer a instalação e configuração do Microsoft Internet Information Server 

(IIS) em seu servidor, para facilitar a implementação e compatibilidade. 
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2.10 Job Ticketing 
Os rádios MOTOTRBO da linha 8000 e SL possuem função interna para utilização 

de aplicativos que simulam ordens de serviço transmitidas, armazenadas e acompanhadas 
através da rede de rádio. 

A função Job Ticketing, nativamente presente no SmartPTT permite: 
- Operador aplicar tarefa a um usuário de rádio 
- Usuário receber tarefa e visualizar no display 
- Operador acompanhar status de todas as tarefas através de filtros 
- Todos os registros são armazenados no banco de dados para a criação de 

relatórios analíticos, com informações como horário de envio, rádio que recebeu o 
comando, horário de resposta, entre outros. 
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2.11 Gateway remoto SmartPTT RG-1000 

 
O Gateway SmartPTT RG-1000 é um hadware que, acoplado a um rádio fixo 

MOTOTRBO, permite que o mesmo seja conectado via IP ao Radioserver SmartPTT e todo 
o fluxo de dados e voz trafego por aquele rádio seja transmitido pela nuvem. 

 
Imagem RG-1000 e exemplo de arquitetura: 
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 Portanto, através da RG-1000 é possível interconectar diversos canais simples 
através do ambiente ao Radioserver SmartPTT. Com isso, os operadores ficam aptos a 
monitorarem todos esses canais através da aplicação. 
 
 Diferenciais: 
 

1 - Um gateway RG-1000 para conexão remota pode se conectar a duas estações 
de controle (rádio fixos) ao mesmo tempo  

2 - O gateway é alimentado pela fonte de alimentação da própria estação de controle 
3 - Não são necessárias licenças extra no Radioserver para a conexão da RG-1000 
4 - Não existe limitação de quantidade de RG-1000 conectada ao mesmo 

Radioserver 
5 - O funcionamento da RG-1000 não fica atrelado ao serial do rádio (o mesmo pode 

ser trocado a qualquer hora sem necessidade de licenças extra) 
6 -  O mesmo ocorre com as interfaces, que também podem ser trocadas a qualquer 

hora 
 
 
 
2.12 Mais diferenciais 

•  Construção de sistemas distribuídos 
Console se conecta a múltiplos Radioservers. Dois níveis de Despacho, com 

Consoles regionais trabalhando com seus próprios Radioservers e Console central se 
conectando a todos os Radioservers do sistema. 
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• LOG de eventos distribuídos 
Habilidade de preservar log de voz e eventos em todas as Consoles e Radioservers 

do sistema. A possibilidade de efetuar o log distribuído garante facilidade ao acesso dos 
dados mais recentes de forma rápida, mesmo em caso de defeito/perda de algumas 
unidades do sistema. Por exemplo, se um dos sites é completamente destruído por um 
desastre, as últimas chamadas são preservadas em Consoles localizadas fora daquele site. 

Explicando de maneira mais simples, todos os equipamentos do sistema 
(Radioservers e Consoles de Operações) podem ser configurados para possuir seu próprio 
banco de dados. Dessa forma, caso o Radioserver seja perdido em acidente, ainda existirá 
o LOG gravado na Console. 

Note que, caso o cliente prefira, os equipamentos podem dividir um mesmo banco 
de dados, localizado num servidor de storage do cliente, basta que os equipamento estejam 
na mesma rede IP e existe login SQL para conexão. 

 
 
 
• Interface customizável 
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Todos os painéis que fazem parte da Console podem ser arranjados em em guias, 
alocados em diferentes partes da tela ou dimensionados da maneira como o Operador 
melhor preferir. Isso permite visualizar e organizar  apenas os painéis que realmente são 
necessários ao operador. Assista ao vídeo demonstrativo http://youtu.be/C3N-gV9v6rA 

 

 
 
 
• Redundância automática de Radioserver 
Uma ativação extra de Radioserver pode ser instalada em um Radioserver 

redundante. Dessa forma, seriam inseridos dois computadores servidores SmartPTT na 
mesma rede IP (Radioserver Principal e Radioserver Redundante). O segundo 
Radioserver, chamado de redundante, é espelho do Radioserver Princiapal. Ele funcionana 
de forma passiva rastreia o funcionamento do Radioserver Principal via IP. Caso o 
Radioserver principal pare de funcionar, o Radioserver redundante se ativa e todas as 
Consoles automaticamente se logam no Radioserver backup. O Radioserver Redundante 
tem ação automática, portanto, caso o Radioserver principal caia, o Redundante entrará 
em ação em no máximo 60 segundos. 
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• Backup do banco de dados do Radioserver 
O Radioserver SmartPTT possui função que permite executar o backup do banco de 

dados do Radioserver e do SmartPTT Monitoring de forma automática ou mediante a ação 
de um usuário. 

 
Tela de configuração do backup automático do banco de dados do LOG de eventos 
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Tela para importar / exportar banco de dados do Radioserver manualmente 

 
 
• Backup do banco de dados da Console 
A Console de Operações SmartPTT possui função que permite executar o backup 

do banco de dados de forma automática ou mediante a ação de um usuário. É possível 
ainda exportar e importar configurações, usuários de rádio, entre outro itens. 
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Seção de Serviços, onde é possível salvar configurações e efetuar backups mediante 
comando, bem como realizar outras funções como exportar usuários de rádio. 
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Tela de configuração do backup automático do banco de dados da Console de Operações. 
 
 
• Update automático das consoles 
Em sistemas complexos, os SmartPTT oferece função que permite update de forma 

rápida, sem impactar na operação. O pacote de update é alocado em uma pasta 
compartilhada por todos os operadores. Ao abrir a console, ele recebe a notificação de 
update na tela. Ao aceitar o update, ele transcorre automaticamente. 

 
• Abertura a customizações 

Gratuita para utilização em diversos segmentos verticais (inclusa no roadmap e liberada 
na próxima versão). 

 
EXEMPLOS 

§ Energisa – Otimização da banda para Satélite 
§ AES – Integração Windows AD  
§ Eldorado - Bloqueio automático ao sair da fábrica 
§ VIAPAR - Modo mudo avançado 

 
• Pesquisa e desenvolvimento 

§ Atuamos em parceria com institutos de P&D como Lactec (PR) e CPQD (SP) 
§ Projeto API para dispositivos Android: 

Integração com aplicações de terceiros para envio de arquivos e formulários via rede 
MOTOTRBO 

§ API extendida para integração com aplicativos de terceiros em qualquer segmento 
(dados trafegados via rede MOTOTRBO) 
 
• Diferenciais técnicos 

§ Aplicação de alta capacidade, preparada para utilização de até 2.000 terminais de 
rádio; 

§ Banco de dados otimizado para performance com alto fluxo de registros; 
§ Definição de prioridade de processamento diretamente na aplicação (Server) 
§ Editor de usuários 

Modifique propriedades, adicione ou apague múltiplos rádios e modifique 
configurações de GPS de uma só vez 
 
 
 
 
 

3.0 Alguns Cases 
Desde 2010, somam-se mais de 60 sistemas SmartPTT implementados apenas no 

Brasil. Esses sistemas são de diversos tamanhos e topologias, uma vez que o SmartPTT 
pode ser de extrema utilidade tanto a empresas de grande, quanto pequeno e médio portes. 

Como exemplo, são listados abaixo quatro sistema implementados. Mais 
informações podem ser captadas no seção de notícias do site 
http://www.smartptt.com.br/news. 
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3.1 Viapar 
Cliente: VIAPAR 
Local: PARANÁ 
Segmento: RODOVIA 
 
10 sites, com 02 repetidoras, total 04 canais por site e 20 slots de comunicação 
 
Equipamentos: 
• 20 DGR6175 (master repeater) 
• 103 rádios 
•  03 Consoles de Operação 
•  Roteamento IP 
• SmartPTT Monitoring 
• Interconexão Telefônica 
 
Customizações na Console: 
• Áudio inibido em todos os slots 
• Aviso de comunicação 
• Áudio liberado após resposta do CCO 
• Lista de chamadas em espera 
• Lista para chamada privativa 
 
Vantagens: 
• Vários canais de comunicação 
• Melhor taxa de atualização de GPS 
 
 

3.2 Itaipu 
Cliente: ITAIPU 
Local: PARANÁ 
Segmento: USINA 
 
06 MTR3000 900 MHz para voz e 02 MTR3000 para dados 
 
Equipamentos: 
• 08 MTR3000  
• 320 rádios  
• 04 Consoles de Operação 
• Interconexão Telefônica 
 
Customizações e benefícios: 
• 03 chamadas de telefone simultâneas 
•  Seleção de rádios logados no SmartPTT 
 
 

3.3 Eldorado Celulose 
Cliente: Celulose Eldorado 
Local: Mato Grosso do Sul 
Segmento: Fábrica de celulose 
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06 DGR6175 para voz e 02 para dados 
 
Equipamentos: 
• 08 DGR6175 
• mais de 300 rádios  
• 03 Consoles de Operação 
• Interconexão Telefônica 
 
 

3.4 Voigt Segurança 
Cliente: Voigt Segurança 
Local: Porto Alegre/RS 
Segmento: Empresa de vigilância 
 
Sem utilização de repetidora. 
 
Equipamentos: 
• ponto a ponto 
• 6 rádios  
• 01 Consoles de Operação 
 
 

3.5 Links para demais cases 
http://smartptt.com/pt-br/case_studies/eletricidade-cemat/ 
http://smartptt.com/pt-br/case_studies/eletricidade-furnas/ 
http://smartptt.com/pt-br/case_studies/eletricidade-ie-madeira/ 
http://smartptt.com/pt-br/case_studies/eletricidade-uhe-teles-pires/ 
http://smartptt.com/pt-br/case_studies/governo-saae-sorocaba/ 
http://smartptt.com/pt-br/case_studies/governo-stt-guarulhos/ 
http://smartptt.com/pt-br/case_studies/utilidades-arena-das-dunas/ 
http://smartptt.com/pt-br/case_studies/utilidades-arena-de-pernambuco/ 
http://smartptt.com/pt-br/case_studies/utilidades-arena-fonte-nova/ 
http://smartptt.com/pt-br/case_studies/varejo-shopping-tambore/ 
http://smartptt.com/pt-br/case_studies/transportes-concessionaria-centrovias/ 
http://smartptt.com/pt-br/case_studies/transportes-ferrovia-centro-atlantica/ 
http://smartptt.com/pt-br/case_studies/transportes-porto-de-navegantes/ 
http://smartptt.com/pt-br/case_studies/transportes-porto-de-navegantes/ 

 
 
 

4.0 Contatos 
 
• Pré-vendas 
(11) 2914-3040 / 2729-0120 / info@smartptt.com.br 
Área de download do site: http://www.smartptt.com.br/download 
 
• Pós-venda 
- Suporte remoto gratuito 30 dias 
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- Mediante contrato após término da validade 
Contatos (11) 2914-3040 / 2729-0120 / suporte@smartptt.com.br 
 
 
 
 
 
 
Distribuição exclusiva no Brasil desde 2010: 

 
www.grupocdctelecom.com.br 
 
 
 
 
 
 
 


