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Sobre o desenvolvedor

A empresa Elcomplus foi fundada em 1994. Ela está sediada na zona especial de 
inovação e tecnologia da cidade de Tomsk, na Rússia Siberiana. Atualmente
conta com 216 colaboradores, sendo 20 desenvolvedores SmartPTT.

Áreas de atuação:
§ Design de sistemas de automação industrial e sistemas de comunicação
§ Desenvolvimento e implementação de sistemas de automação industrial
§ Desenvolvimento e implementação de sistemas de comunicação
§ Desenvolvimento de software para rádios digitais
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Sobre o distribuidor

A CDC foi fundada em 1997. Ela é parceira Motorola desde sua inauguração.

Áreas de atuação:
§ Distribuição Exclusiva SmartPTT
§ Design de sistemas de comunicação
§ Implementação de sistemas de comunicação
§ Desenvolvimento de aplicações certificado Motorola
§ Desenvolvimento de soluções de hardware para rádios digitais
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Parceria com a Motorola Solutions

§ Parceiro de Aplicações mundial da Motorola Solutions
§ Software vendido e suportado pela Motorola Solutions



6

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

Ø Todos os sistemas Plus do país
são SmartPTT

Ø 48 sistemas vendidos no Brasil
somente em 2015

Ø Rádios: 11.138 
Ø Consoles: 372
Ø Servidores: 131
Ø Repeatidoras: 781
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Quais benefícios o SmartPTT traz ao parceiro?

Ajuda a incrementar lucros
Não é um produto de prateleira. Está inserido no contexto de uma
solução, com concorrência reduzida e maior lucratividade

Abre outros mercados
Assinatura de contratos de suporte e serviço bem como venda de 
updates e funções extra

Baixo investimento comparado ao ganho
Custa em média 15% do valor dos equipamentos, mas amarra o cliente
à solução
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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

CDC – Distribuidor de todas as versões no Brasil
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Configuracões suportadas
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Configuracões suportadas

Desenvolvido para sistemas MOTOTRBO

§ Digital e Analógico
§ IP Site Connect
§ Capacity Plus
§ Linked Capacity Plus
§ Capacity MAX
§ Connect Plus
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SMARTPTT PLUS vs SmartPTT ENTERPRISE

Feature PLUS Enterprise

Controle MOTOTRBO via IP IPSC, CAP+, LCP, 
Connect Plus IPSC, CAP+ (limitado)

Controle em LCP Totalmente via IP
todos os sites e grupos

Via estações de 
controle

Controle em CAP+ Totalmente via IP RX via IP + Estações
de Controle para TX

IPSC slots locais Totalmente via IP TX e RX Via IP apenas RX

Interconexão Telefônica via IP IPSC, CAP+, LCP IPSC

SmartPTT Monitoring e Mapa
de Cobertura IPSC, CAP+, LCP IPSC, CAP+
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Sistemas e recomendações

Configuração Dados apenas Voz e dados

Simplex Digital ou
Analógico Basic Basic or Enterprise

IP Site Connect Enterprise Enterprise or PLUS
Capacity Plus / 
MAX Enterprise PLUS

Linked Capacity 
Plus Enterprise PLUS

Connect Plus Enterprise PLUS
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Digital e Analógico Convencional

VIA ESTAÇÕES DE CONTROLE

• Versão: SmartPTT BASIC
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IP Site Connect (legacy)

VIA IP

• Versão: SmartPTT ENTERPRISE
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Capacity Plus (legacy)

RX via IP / TX via estações de Controle

• Versão: SmartPTT ENTERPRISE
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Capacity Plus e Linked Capacity Plus
via NAI Dados (SmartPTT Enterprise)

DADOS VIA IP

VOZ VIA CS

• Versão: SmartPTT ENTERPRISE
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IP Site Connect
via NAI Dados e Voz (SmartPTT PLUS)

VOZ E DADOS VIA IP

• Versão: SmartPTT PLUS
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Capacity Plus
via NAI Dados e Voz(SmartPTT PLUS)

VOZ E DADOS VIA IP

• Versão: SmartPTT PLUS



23

Linked Capacity Plus
via NAI Dados e Voz (SmartPTT PLUS)

VOZ E DADOS VIA IP

• Versão: SmartPTT PLUS
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Connect Plus (SmartPTT PLUS)

VOZ E DADOS VIA IP

• Versão: SmartPTT PLUS
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NOVIDADE

CAPACITY MAX suportado no SmartPTT PLUS 9.0!
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NOVIDADE
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Funções SmartPTT
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Solução integrada MOTOTRBO

• Redes de todos os tamanhos e topologias

• Montoramento e controle do sistema de rádio

• Bridge entre redes de rádio

RADIO
DESPACHO

GPS MENSAGEM 
DE TEXTO

LOG DE 
EVENTOS

TELEMETRIA GRAVAÇÃO 
DE VOZ

GERENCIA DE 
FROTA

ALONE 
WORKER

TICKETS DE 
SERVIÇO

TELEFONIA CONSOLE 
WEB

MAN 
DOWN

SMARTPTT 
MOBILE

GPS 
INDOOR

BRIDGE CONEXÃO  IP 
DIRETA

SIMULCAST MONITORING
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Bernefícios do Rádio Despacho

§ Sistema está em controle permanente do operador

§ Comunicação efetiva entre rádios e operadores

§ Segurança dos tralhadores: controle de atividade, man down, 
monitoramento remoto, lone worker, alarmes…

§ Notificação de qualquer situação de emergência para 
operadores e supervisores

§ Chamadas e mensagens para rádios offline

§ Operação otimizada com interface totalmente customizável

§ Chamadas de Multiseleção (vários grupos num só toque)
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Funções do Rádio Despacho

§ Todos os tipos de chamadas: grupo, privativa, para todos
§ Sistemas analógicos e digitais
§ Chamadas entre operadores (Intercom)
§ ID do chamador
§ Radio check 
§ Monitoramento remoto
§ Chamadas de emergência
§ Man Down
§ Bloqueio de rádio (total ou canal)
§ Chamada de alerta
§ Mensagenspara rádios offline
§ Lista negra ou lista branca para rádios na rede
§ Diferentes tipos de perfil de operador
§ Integração Windows AD
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Funções do Rádio Despacho

§ Configuração de teclas de atalho rápido para PTT
§ Janelas de usuário configuráveis com informações extra
§ Organização por categorias de rádio
§ Identificação fácil com pop do usuário de rádio
§ Mudança automática do nome do usuário de rádio
§ Chamadas em conferência comparticipação

de diferentes rádios
§ Notificaçãos de voz para canais selecionados

com quantidade de repetições configurável
§ Função Multiselect: chamada geral para conjunto pré-

configurado de usuários de rádio ou grupos
§ Patch e Bridge de voz entre diferentes sistemas
§ Criação e salvamento de diferentes layouts de tela
§ Múltiplas saídas de som, para enfase de grupos em

diferentes dispositivos (caixas de som)
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Interface da Console de Operações
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Benefícios do GPS

§ Saiba a localização exata do usuário de rádio

§ Melhore a segurança dos colaboradores controlando sua
posição, entrada e saída em zonas perigosas

§ Armazene as coordenadas e analise mais tarde

§ Aumente a produtividade com as funções de controle de 
velocidade e rotas

§ Gerencia a frota de forma eficiente configurando regras e 
alertas automáticos
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GPS Tracking

§ Rastreamento em tempo real
§ Histórico de localizações
§ Animação de rota percorrida
§ Detalhes da rota e relatórios
§ Cercas eletrônicas (mais de uma / quantidade mínima)
§ Controle de velocidade e paradas
§ Informação de endereço
§ Rotas definidas
§ Localização automática ou por requisição
§ Diferentes mapas (vetor, raster, online)
§ Integração com Google Earth e outros serviços GIS (exporte

localizações para KML)
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GPS Tracking

§ Usuários exibidos no mesmo mapa, seprados por categorias
§ Possibilidade de inserção de ícones persolizados (SU / POI)
§ Painel para criação e manejo das cercas eletrônicas
§ Taxas de update de GPS diferentes para diferentes rádios
§ Bloqueio de rádio automático
§ UTILIZAÇÃO DO GOOGLE MAPS OFFLINE!!!
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GPS Tracking
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Localização Indoor

• Múltiplos andares (2D ou 3D)
• Cerca Eletrônica Indoor
• Rota percorrida indoor
• Função rotas
• Lone worker 

• Formatos:
• 2D: JPEG, PNG, BMP
• 3D: DWG, DXF

iBeacon support!
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Integrações SmartPTT

USEO SMARTPTT COMO PLATAFORMA 
BASE PARA TODO O TIPO DE SERVIÇO
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Interconexão Telefônica
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Interconexão Telefônica

§ Implementada via Tronco SIP – requer PABX IP ou VoIP gateway 

§ Chamadas iniciadas pela lista de contatos, teclado ou TMS

§ Telefones chamam rádios diretamente

§ Restrição de acesso a chamadas via ID do rádio

§ Quantidade ilimitada chamadas simultâneas*

§ ID do chamador e lista de contatos na console

§ Half-duplex entre rádios / Full-duplex entre console e telefones

§ 300 ms máximo de delay via DTP/IPSC

§ Listagem variada de codecs

§ Chamadas em conferência (vários telefones e rádios)
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Serviços de texto

§ Integre os rádios a sistemas corporativos de mensagem
§ Tenha informação sobre os eventos da rede de rádio em

diferentes equipamentos

Possibilidades:

§ Radio TMS
§ Email gateway
§ SMS gateway
§ Controle de status 
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Regras e Alertas

§ Melhore a segurança com alarmes personalizáveis
§ Maxime o controle e efeciência do colaborador
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Tickets de Serviço

§ Crie tarefas
§ Atribua a colaboradores
§ Controle o status das tarefas
§ Filtre as tarefas por diferentes

critérios
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Telemetria

§ Nativa MOTOTRBO 
§ Reações automáticas a 

eventos
§ Monitoramento remoto e 

controle de equipamentos
externos

§ Mais segurança aos
colaboradores

§ Checagem de status
§ Comando individual ou em

grupo
§ Tebela exclusiva para 

telemetria

§ Niveis alto baixo
§ Impulso
§ Mudança de nível
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Gravação de Voz e LOG de Eventos

§ Armazene todas as atividades do sistema (voz, texto, 
GPS, registros)

§ Procure e ouça as chamadas de forma fácil

§ Acesse toda a informação necessária enquanto você
investiga o caso

§ Crie diferentes relatórios
§ Chamadas são salvas em MP3 

§ Eventos são armazenados no banco de dados (server e 
console)
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Bridge

SmartPTT permite bridge entre redes de rádio
distintas, transformando-as em rede única
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Bridge Dinâmica
para grupos e privativas

Bridge dinâmica de chamadas rpivativas ou de grupos em diferentes
sistemas e sites, baseada na informação de ARS do rádio
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Patch de Voz

Rápida interligação de voz de diferentes grupos, 
canais ou sistemas

Múltiplos patches simultâneos
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Benefícios do SmartPTT Monitoring

§ Fique informado sobre qualquer falha de 
hardware

§ Minimize tempo de sistema inoperante
§ Controle remoto do sistema de rádio
§ Análise de performance e load
§ Otimize a cobertura da rede de rádio
§ Integre o sistema de rádio com SNMP de 

terceiros
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Benefícios do SmartPTT Monitoring

§ Ativado na Console ou aplicação stand alone
§ Monitoramento em tempo real
§ Mapa de Cobertura e Topologia da rede
§ Repeater diagnostics and control (RDAC)
§ Diagnóstico de infraestrutura (roteadores

Cisco2900 e Huawei, no-breaks Eaton9300 e 
APC5000 e servidores SuperMicro) via SNMP

§ Diagnóstico e controle de Radioservers
§ Alertas via email, SMS, SNMP 
§ Monitoring analytics e relatórios
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SmartPTT Monitoring
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Controle e diagnóstico

Alternativa ao RDAC
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Benefícios da Console Web

§ Chamadas de voz via browser
§ Rastreamento GPS
§ Mensagens de texto
§ Relatórios
§ Checagem de rádio
§ Bloqueio e desbloqueios
§ Algoritmo avançado que elimina

necessidade de redirecionamento
de porta em ambiente NAT

Acesse seu sistema de qualquer lugar via internet!

Localização
do rádio
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Gerenciamento de emergência

§ Alone Worker com painel
§ Man Down
§ Painel de emergência
§ GPS automático de quem inicia

a emergência
§ Requisição automática para  

time de resgate
§ Alerta na Console Customizada
§ Notificações via Email e SMS 
§ Alto falante dedicado para 

emergência na console
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Gerenciamento de Emergência
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O que é o SmartPTT Mobile?

• O SmartPTT Mobile é uma aplicação que permite que 
você converse e monitore o sistema de rádio de 
qualquer lugar do mundo, utilizando seu smartphone ou
tablet.

• Todos os tipos de chamadas de voz
• Mensagens de texto
• Localização GPS 

Voice Call

Text Message

GPS Tracking
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Vantagens do SmartPTT Mobile

• Acesso aos radios for a da 
área de cobertura

• Acesso ao sistema sem
necessidade de rádio

• Suporte a até 08 estações
de controle por server

• Solução de ótimo custo
benefício

• Fácil configuração
• Interface intuitiva e simples
• Suporta qualquer

topologial MOTOTRBO
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Onde posso utilizar o SmartPTT Mobile?

• Sistemas com alguns usuários fora da área de cobertura
onde o custo de estrtura de rádio é alto para atendê-los

• Profissionais de gerência que não querem carregar rádio

• Colaboradores móveis que possam sair da área de 
cobertura mas precisam manter contato com a Central

• Principais segmentos: Polícia – Bombeiros – Resgate –
Indústria – Logística – Hotelaria
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API para SmartPTT Radioserver

Integração das funções do SmartPTT com aplicações de 
terceiros

§ Chamadas privativas ou de grupo
§ ARS
§ GPS
§ Android (NOVO)
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GATEWAY REMOTO RG-1000
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REMOTE GATEWAY RG-1000

§ Conecte canais simplex ou remotos via IP
§ Até duas fixas por RG-1000
§ Redução de custos com servidores, estrutura, reprtidora…
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Exclusividades SmartPTT
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Customizações de acordo com o cliente

§ Gratuita para utilização em diversos segmentos
(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
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Pesquisa e Desenvolvimento

§ Atuamos em parceria com institutos de P&D 
como Lactec (PR) e CPQD (SP)

§ Projeto API para dispositivosAndroid:
Integração com aplicaçõesde 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)
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Crie sua própria Console de Operações
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Benefícios da Console Customizada

§ Interface de usuário simplificada
§ Facilidade para iniciar chamadas em grupo ou

privativas
§ Informação sobre as chamadas em curso
§ Acesso rápido a comandos e contatos
§ Operação em monitores touch

üAumenta velocidade de despacho
üMigração mais fácil em clientes acostumados

com Console antigas
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Layout de tela customizável

§ Todas as janelas de funções livres para 
redimencionamento e posicionamento

§ Criação de diferentes layouts de tela e 
salvamento para uso posterior

§ Bloqueio de layout de tela para evitar
desconfigurações e manter padrão

§ Janelas podem ser posicionadas em diferentes
monitores
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Layout de tela customizável
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Garantia de gravação de voz e eventos

§ Acesso aos LOGs do sistema a qualquer hora e lugar
§ LOGs tanto no server quanto na Console por redundância
§ Consultas em modo offline (com Radioserver parado)
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Sistema que cobrem estados e países inteiros

§ Sistema escalável
§ Divisão em regiões com Despacho Regional
§ Despacho Central com acesso a todos os servidores e regiões
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Radioserver Redundante Automático

§ Principal monitora reserva e entra em ação
automaticamente em até 30 segundos
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SmartPTT Monitoring em LCP e CAP+

§ Única aplicação PLUS que possui sistema de 
monitoramento técnico

§ Única aplicação PLUS que contém mapa de 
cobertura
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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)

§ Algoritmo especial para chamadas de voz, em
redes NAT sem necessidade de portforwarding;

§ Update automático das consoles (facilidade em
grandes sistemas)
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Novas Funções
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Dial Pad

§ Dial Pad na Console 
Customizada traz acesso
rápido ao usuário de rádio
e agilidade na operação
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Gerência aprimorada de rádios

§ Múltipla escolha
Selecione vários rádios e faça uma chamada
simultânea

§ Filtragem de rádios
Maior facilidade e organização ao filtrar rádios
por status ou categorias
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Gerência aprimorada de rádios

§ Novo editor de usuários
Modifique propriedades, 
adicione ou apague
múltiplos rádios e 
modifique configurações
de GPS de uma só vez
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Controle avançado de áudio

§ Diferentes saídas de som
para alarmes de 
emergência, chamadas, 
grupos de comunicação e 
avisos do sistema

§ Som de todos os canais
ou apenas dos canais
selecionados na tela

§ Controle de volume 
independente

§ Nível mínimo de mudo
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Controle avançado de áudio

§ Operadores em mudo com 
base em sua localização

Configuração flaxível, onde
operadores na mesma sala
podem inibir a audição de 
outros operadores
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Melhorias no mapa de cobertura

• Customize intervalos de 
RSSI para construir um 
mapa de cobertura

• Customize cores para 
diferentes áreas com 
níveis de sinal diferentes
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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 Console Customizada



Estudos de Caso
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Verticais

§ Óleo & gás

§ Mineração

§ Emergência

§ Energia

§ Transporte

§ Manufatura

§ Municípios
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Alguns Clientes
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Eldorado Celulose
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SMARTPTT PLUS

Ø 01 Sistema CAP +
Ø 01 Sistema LCP
Ø 06 Sistemas IPSC
• 400 rádios
• SmartPTT Monitoring
• Bridge SmartPTT
• Interconexão Telefônica
• NAI CAP+
• NAI LCP

Eldorado Celulose
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Ø Um dos primeiros sistemas CAP+ do Brasil

Ø 1º SISTEMA NAI DO BRASIL

Ø 1º Sistema com CAP+, LCP e IPSC no mesmo server

Ø 1º Sistema com bridge entre 12 canais IPSC e 12 
canais CAP+ para atender à parada de manutenção
anual da fábrica

Ø Bridge com 12 estações de controle na primeira
parada realizada

Eldorado Celulose
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ENERGISA
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ENERGISA
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SMARTPTT ENTERPRISE

Ø 23 Radioservers (23 sistemas)
Ø 184 repetidoras
Ø 117 Consoles
Ø 2.064 rádios
Ø Monitoring
Ø Telefonia
Ø Bridge

ENERGISA
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Ø Início na CEMAT, em Mato Grosso

Ø Primeiro sistema com link via satélite

Ø Customização para otimizar banda de satélite, 
obstruindo o upload das comunicações em grupo
entre rádios para o CCO

Ø Sucesso do projeto o fez ser padronizado em todas
as unidades do grupo

Ø Qualidade de suporte, customização e funções
exclusivas foram diferencial para a escolha

ENERGISA
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FURNAS
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SMARTPTT ENTERPRISE

Ø 08 Sistemas IPSC

• 260 rádios
• 08 Radioservers
• 39 Consoles
• 64 repetidoras
• Interconexão Telefônica

FURNAS
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Ø Sistema nível Nacional de FURNAS

Ø Despacho descentralizado

Ø Customização do sistema de telefonia para atender
à necessidade de não possui PABX IP com 
possibilidade de criação de tronco SIP

FURNAS
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CIMCamp
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SMARTPTT PLUS

Ø 04 sites com 04 repetidoras em cada

• 510 rádios
• 07 Consoles
• SmartPTT Monitoring
• NAI Voz e Dados

CIMCamp
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Ø Integração dos serviços:
SAMU
Guarda Municipal
Defesa Civil
EMDEC
SETEC

Ø Primeiro sistema LCP do Brasil

Ø Primeiro sistema LCP via NAI Voz e NAI Dados

CIMCamp
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CEMAR e CELPA
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SMARTPTT ENTERPRISE

Ø Dois servidores, um para cada estado

• 450 rádios
• 30 Consoles
• 120 repetidoras em IPSC
• SmartPTT Monitoring

CEMAR e CELPA
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Ø Bridge entre equipes de diferentes sistemas para 
manobras em conjunto

Ø Centralização da operação na capital dos estados

Ø Conexão via satélite banda C

CEMAR e CELPA
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COELBA
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SMARTPTT ENTERPRISE

Ø Dois servidores, um para cada estado

• 300 rádios
• 12 Consoles
• 22 repetidoras em IPSC
• Telefonia

COELBA
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Soluções CDC
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SMARTconnect

▪ TX e RX de dados via MOTOTRBO

▪ Medição de consumo 

▪ Detecção de falhas

PLC, 
Medidor…

PLC, 
Medidor…
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CAD1000

▪ Controladora analogico-digital

▪ Link via rádio (analogico/digital – digitl/digital)
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PTTmic

▪ Microfone de mesa
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PTTpedal

▪ Pedal de PTT
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SmartPTT MIC ADAPTER
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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 
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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
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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
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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


