
SmartPTT Release 9.0
Suporte a Capacity Max, Localização 
Indoor Bluetooth e muito mais
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O que é o SmartPTT?

SmartPTT é um software de Despacho e 
gerenciamento de redes de rádio MOTOTRBO 
para criação de Salas de Controle.

SmartPTT fornece controle e gerência total e 
facilitada das redes de rádio MOTOTRBO de 
qualquer tamanho e topologia.
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SmartPTT Presente em 65 países
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GANHE COM O SMARTPTT

• PRODUTO MADURO 
• QUALIDADE COMPROVADA
• SUPORTE DIFERENCIADO
• 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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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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Configurações Suportadas

SmartPTT é desenvolvido para despacho e controle 
eficiente de sistemas MOTOTRBO

▪ Digital e Analógico Convencional
▪ IP Site Connect
▪ Capacity Plus
▪ Linked Capacity Plus
▪ Connect Plus
▪ Capacity Max (NOVO - SmartPTT 9.0)
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Benefícios do SmartPTT 9.0 a parceiros

Incrementa venda de equipamentos ,suporta a nova geração 
MOTOTRBO e o novo sistema Capacity Max 

Atrai novos mercados consumidores, rastreamento indoor de baixo 
custo para segurança de trabalhadores 

Incentiva usuários a efetuar updates suportando novas funções 
incorporadas à aplicação

Incrementa renda com updates, mais funções, melhor qualidade e 
compatibilidade com novos firmwares dos rádios!!!



Suporte a Capacity Max
SmartPTT Release 9.0
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Suporte a Capacity Max

▪ Suporte completo ao novo MOTOTRBO Capacity 
Max, incluindo Despacho de Voz, Gravação de 
Chamadas, Interconexão Telefônica e Serviços de 
Dados.

▪ Novas Funções como*: 
✓ Chamadas FOACSU (Full Off Air Call Set Up), 
✓ Broadcast, 
✓ Finalizar chamada.

*SmartPTT PLUS  (SmartPTT Enterprise 
suporta serviços de dados apenas). 
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Capacity Max 
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Benefícios Capacity Max

Nova Geração Trunking 

✓ Implementação Flexível 

✓ Maior capacidade e escalabilidade

✓ Melhores recursos e desempenho

✓ Melhoria da gestão e monitoramento
✓ Modo de operação DMR Tier III 

SmartPTT 9.0 suporta tudo isso!
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Novidade Firmware R2.6 MOTOTRBO

▪ Compatibilidade com 
MOTOTRBO Firmware R2.6

▪ Novos alarmes para 
MOTOTRBO SLR 5000

▪ Suporte à nova repetidora 
SLR 8000 

▪ Mensagens de txto longas 
(278 caracteres) em CN+

▪ Suporte a MOTOTRBO iBeacon (BTLE) 
para rastreamento indoor
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Indoor Bluetooth 
SmartPTT Release 9.0
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Indoor Bluetooth

▪ Rastreamento indoor em tempo 
real em sistemas  MOTOTRBO 

▪ Suporte à nova função 
disponível nos rádio avançados 
MOTOTRBO 

*Requisitos:

▪ Módulo de Posicionamento Indoor 
ativado no SmartPTT

▪ Nova geração de rádios MOTOTRBO 
(“e”-series) com licença ativada

▪ Bluetooth beacons – iBeacons (i.e. 
Estimote or XY Find It)
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Rastreamento Indoor - Funções

▪ Pedido periódico de localização
▪ Suporte para planos 2D ou 3D
▪ Fácil alternância entre andares para 

edifícios multi-nível
▪ Animação da rota percorrida
▪ Controle de rota percorrida ou 

patrulha realizada
▪ Cercas eletrônicas com alarmes 

configuráveis
▪ Suporte trabalhador solitário
▪ Filtragem de  beacons com sinal 

fraco



19

✓ Melhoria na segurança

✓ Elevação do nivel de 
responsabilidade dos 
colaboradores com sistema 
avançado de regras e alertas

✓ Fácil implementação – cliente 
não precisa de infra estrutura 
avançada, tudo feito via rádio.

✓ Operação Independente – 
beacons operam com baterias 
que duram em média dois anos

Rastreamento Indoor - Funções
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Indoor - Verticais

▪ Mineradoras
▪ Aeroportos , Portos, 

estações de trem, metrô e 
ônibus

▪ Hospitais
▪ Hotéis
▪ Estádios
▪ Escolas e Universidades
▪ Museus
▪ Shoppings
▪ Prisões
▪ Bancos
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Gateway Remoto RG-1000 
SmartPTT PLUS Release 9.0
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Radio Gateway RG-1000

RG-1000 –  é um gateway IP que permite conectar Estações 
de Controle MOTOTRBO remotas ao SmartPTT Radioserver 

RG-1000 é compatível com 
SmartPTT PLUS!

Vendido e suportado pela 
CDC
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RG-1000 - Arquitetura

Sem a SmartPTT RG-1000, Radioservers adicionais precisam ser instalados 
em cada local onde é necessário o acesso sem fio ao sistema de rádio
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RG-1000 - Arquitetura

Com a SmartPTT RG-1000 estações de controle remotas podem se conectar a 
um único  Radioserver via IP
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RG-1000 – Benefícios

Fácil configuração e 
implementação

Reduz problemas de 
interferência

Opera em ambientes severos

Menor tempo para 
implemtação do sistema

Redução de custos e pontos 
de falha/manutenção

Menos Radioservers

Elimina placas de som caras
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RG-1000 – Verticais

 Transporte

 Logistica

 Energia

 Ambulância

 Segurança 

 Óleo e Gás

 Mineração

A quem vender?
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Suporte a Novas Plataformas Microsoft 
SmartPTT Release 9.0
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New Microsoft Platforms Support

Possibilita que os updates Microsoft possam ser feitos sem 
impactos ao SmartPTT

with dispatch software work
 

✓ Windows 10

✓ Microsoft SQL Server 
2014 Express

Suporte a versões mais recentes dos produtos 
Microsoft (plataformas, atualizações e segurança):
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Melhorias e Novidades
SmartPTT Release 9.0
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SmartPTT 9.0 Updates Overview

▪ Ajuste de volume independente para áudio 
selecionado e não selecionado

▪ Definição de alto falantes separados para alarmes 
de emergência, chamadas e sons do sistema

▪ Cross-mute baseado na localização do operadores
▪ Marca nova ferramenta para alterar as 

propriedades de assinantes em lotes
▪ Novo elemento na console customizada: teclado 

de discagem
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Controle de áudio avançado

Possibilidade de definir alto falantes separados para alertas de 
emergência e chamadas ou sons do sistema

Alto falantes diferentes 
pode ser configurados:

▪ Selecionado
▪ Não slecionado
▪ Chamadas de 

emergência
▪ Sons do sistema
▪ Rádio ou grupo

✓ Operador foca nas conversas mais importantes
✓ Emergências em alto falantes mais fortes 

asseguram que o fato não será perdido
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Controle avançado de áudio

✓ Minimiza canais em modo MUDO por erro

✓ Foco na conversa prioritária e rápida configuração de volume

Controle independente de volume:
▪ Audio selecionado
▪ Audio não selecionado
▪ Sons do sistema

Nível mínimo do MUDO :
▪ Ao invés de inibir o som, pode ser 

configurado nível mais baixo
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Controle de áudio avançado

Cross-mute para 
operadores baseado 
em sua localização
▪ Localização é configurada para 

identificar a sala de operação
▪ Configuração flexível

✓ Operadores na mesma sala 
não ouvem as comunicações 
dos outros

✓ Operadores em salas 
diferentes ouvem as 
comunicações de outros 
despachadores

Room 1 Room 2

✓ Maior conveniência no 
despacho
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Gerenciamento avançado

Novo editor de usuários

▪ Mude propriedades, adicione 
ou apague usuários de uma 
só vez

▪ Modifique a cadência de GPS 
para múltiplos usuários de 
forma rápida

▪ Ações são executas via 
seleção de rários ou inclusão 
de IDs

Controle facilmente redes de grande porte
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Gerenciamento melhorado

Teclado para digitar e localizar rádio

Novo elemento da Console Customizada 
SmartPTT – ele é dinâmico e permite selecionar 
usuário rapidamente via ID

✓ Ache o rádio desejado de 
forma rápida em sistema grandes

✓ Rapidamente faça uma chamada
ou qualquer outra ação com esse
rádio
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Opção de múltipla escolha 
✓ Faça chamadas 

simultâneas para vários 
rádios com a opção de 
múltipla escolha

Filtre os usuários no painel 
✓ Mais conveniência para 

filtrar rádios baseado em 
seus status ou categorias

Gerenciamento melhorado
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Melhor controle de despacho

Múltiplos cross-patches 
simultâneos

Melhora a organização de 
interação entre rádios

Chamadas e alarmes de 
emergência são destacadas 

em vermelho no LOG de 
Eventos

Reconhecimento mais 
rápido das emergências

SMS privadas para rádios 
recebidas pelo gateway 
SMS e e-mail pode ser 

colocada em fila e enviada 
quando o rádio ficar on-line

Certeza de chegada da 
informação
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SmartPTT 9.0 para clientes finais

REDUÇÃO DO TEMPO DE RESPOSTA DO 
OPERADOR E CONSEQUENTE AUMENTO DA 

SEGURANÇA DOs COLABORADORES

MAIOR CONVENIÊNCIA E ORGANIZAÇÃO GERAL DO 
TRABALHO DO OPERADOR

SMARTPTT 9.0 TRAZ NOVAS POSSIBILIDADES
Rastreamento 

Indoor 
Controle de 

Áudio 
Melhorado

Gerência de 
rádios 

aprimorada

Melhor 
controle e 
despacho

Novas 
plataformas 

Microsoft
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RG-1000, 
novo firmware 
e Capcity MAX

Incrementa 
venda de 

sistemas e 
equipamentos

Rastreamento 
Indoor 

Novo mercado 
a ser 

explorado

Novos 
mercados

Novas 
plataformas 

Microsoft 

Updates sem 
dores de 
cabeça

Novas funções

Sarisfação do 
cliente, 

conveniência 
ao Operador e 
segurança ao 
colaborador

Venda de 
Updates

SmartPTT 9.0 para parceiros
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SmartPTT para gravação de voz
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SmartPTT para gravação de voz

BASIC

Quantidade ilimitada de 
canais sem pagamento extra
Não depende do serial da 
estação de controle 
Não necessita de licenças por 
rádio no sistema

ENTERPRISE

Conexão via IP eliminando 
rádios conectados ao servidor
Licença por repetidora no 
sistema

Gravações no Servidor 
separados por ID

Sistema analógicos e digitais
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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

http://www.facebook.com/smartptt
http://www.youtube.com/smartptt
mailto:fernando@smartptt.com.br
mailto:suporte@smartptt.com.br
http://www.youtube.com/smartptt
http://www.youtube.com/smartptt
https://www.facebook.com/SmartPTT-Brasil-122452844524691/
https://www.facebook.com/SmartPTT-Brasil-122452844524691/
http://www.smartptt.com.br/
http://www.smartpttbr.freshdesk.com/
http://www.smartpttbr.freshdesk.com/
http://www.grupocdctelecom.com.br/
http://www.grupocdctelecom.com.br/

