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SmartPTT dispatch software

• SmartPTT é Sold and Supported Motorola e está em 70 países
• Líder de mercado no Brasil, 90% dos sistemas PLUS são SmartPTT
• 1º Connect Plus do Brasil instalado em JAN/2017
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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
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Suporte a Capacity Max
SmartPTT Release 9.1
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Suporte R2.7: Capacity Max

• Até 250 sites 
• Redundância e controladora
• Redundância de gateway de dados
• System-wide All Call

Não se limite a pequenos sistemas, 
podemos expandir os horizontes
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Redundância de controlador trunking 

• Maior sustentabilidade

• Em caso de falha dos 
controladores principais, os 
redundantes entram em 
operação 
automaticamente, sem 
impacto para a operação

Operação de sistemas grandes livres de dor de cabeça



7

Redundância de gateway de dados

• Suporte a redundância do gateway de dados MNIS – muito 
importante, pois reduz a possibilidade de perda de dados 
importantes.

Entrega garantida de 
dados importantes
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WIDE ALL CALL

• Notificação imediata de todos os usuários do sistema. Pode 
salvar vidas em situações críticas, fornecendo informações 
instantâneas a todos os rádios e grupos.

Reação rápida em caso 
de emergência
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Radio Kill via Wireline

• Radio Kill está ainda mais potente

• O novo protocolo permite que o 
rádio seja “revivido” apenas pelo 
serviço autorizado Motorola

• O acesso a esta função pode ser 
limitado por senha

Acabe com o vazamento de informações
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Nova Topologia
SmartPTT Release 9.1
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Modo direto de alcance estendido

• O SmartPTT suporta nova topologia 
– Modo direto de alcance estendido 
(repetidora de frequência única) 

• Disponível apenas na SLR 5000 e 
rádios da linha 5000/8000.

• Não suporta: Reversão de dados e 
telefonia.

• Licença  de conectividade IP Site 
Connect é necessária no SmartPTT 
PLUS para conexão com a 
repetidora

Alcance estendido mesmo 
com limitação de frequência
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MELHORIAS
SmartPTT Release 9.1
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INFORMANDO O OPERADOR SOBRE PROBLEMAS

• Em algum momento, o sistema pode 
perder conexão com a rede rádio 

• O operador pode ver qual 
componente falhou e avisar 
automaticamente o administrador da 
rede para resolver o problema

• Suportado em Capacity Max, 
estações de controle, sistemas NAI

DETECÇÃO E SOLUÇÃO 
RÁPIDA DE PROBLEMAS
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GRAVAÇÃO DE VOZ EM OGG/WAV/MP3

• Escolha a extensão preferida para 
salvar a sua chamada de voz 

• Formatos disponíveis: 

— MP3 – default, boa qualidade e 
grande compressão

— OGG – melhor qualidade de 
protocolo aberto

— WAV – maior qualidade e menor 
compressão

OGG

MP3

WAV

DETALHE QUE TRAZ MAIOR 
COMODIDADE AO USUÁRIO
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Lista de Beacons na janela de chamadas

• Novo mode de localização 
indoor: para cada usuário o 
Operador vê a lista de beacons 
próximos

• Ajuda a identificar a localização 
do usuário mais rapidamente 
em situação de emergência

•−•−•−

LOCALIZAÇÃO FÁCIL E RÁPIDA DE USUÁRIOS DE RÁDIO
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Relatório de movimentação de usuários

DETERMINE A EFICIÊNCIA DOS USUÁRIOS
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SYNC Configurações entre Radisoervers

• Use o servidor principal para 
configurar automaticamente o 
redundante e poupar tempo

• Primeiro passo para a 
redundância avançada

ECONOMIZE TEMPO AO COMPARTILHAR AS CONFIGURAÇÕES 
ENTRE DIFERENTES SERVIDORES
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Processamento adicional de áudio em CS

• Configure o áudio de cada estação de 
controle de forma independente. Isso 
melhora a qualidade do som e 
equaliza áudios em bridges.

MELHOR QUALIDADE 
DE ÁUDIO
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Próximos passos

Download SmartPTT demo e teste os updates

Ofereça o SmartPTT 9.1 para novos clientes e mercados

Venda updates a clientes para melhorar seus sistemas
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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


