
API e Integrações 
SmartPTT
Maior comodidade ao cliente final que 
foca em junção de funções
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Conteúdo

▪ Por quê integrar?

▪ Opções de integrações SmartPTT

▪ APIs SmartPTT

▪ Parcerias e integrações existentes
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Por quê integrar?

Resistência ao novo / Mais um software para operar?

Construção de tecnologias automatizadas

Facilidade de operação / aprendizado

Eficiência e redução de custos
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Como podem ser feitas as integrações

ATRAVÉS DE API - Application Programing Interface

WEBSOCKETS     API

API    DISPATCHER

API     VIA DLL

RADIOSERVER    API

PROJETOS ESPECIAIS     API

   API

   API

   API

   API

   API
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RADIOSERVER E DISPATCHER API

Comandos e objetos

 Banco de Dados

Chamadas

Localização (GPS)

Texto
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DLL API

DLL (Dynamic Link Library) 
Disponível em Windows
SmartPTT é baseado em DLLs
Necessita de conexão com o Dispatcher
Disponibilizamos aplicação exemplo com código aberto
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WEBSOCKETS API

Para as versões Enterprise and PLUS

Funções
- Chamadas de voz
- Troca de dados
- Localização
- Extensão de capacidades

Compatibilidade entre versões

Compatibilidade entre plataformas
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WEBSOCKETS API
Para as versões Enterprise and PLUS

Funções
- Chamadas de voz
- Troca de dados
- Localização
- Extensão de capacidades

Compatibilidade entre versões

Compatibilidade entre plataformas

SmartPTT
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MC1 - SCODE

Projeto especial para setor de utilities 
(Distribuidoras de Energia)

O que faz?
- Transmite e recebe OS em tempo real, em tablets 

e celulares através da rede de rádio

Como funciona?
- Dispositivo emparelha com rádio MOTOTRBO via 

bluetooth e usa SmartPTT como meio de troca de 
dados entre o dispositivo e o seu servidor

Vantagens
- Cliente não precisa mudar sua aplicação em uso
- Não muda infraestrtura
- É transparente para usuário (não impacta)
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REMOTATEC - TXRoIP

Console de Despacho

O que faz?
- Console profissional de fabricação Nacional

Como funciona?
- Dispositivo usa SmartPTT como meio de troca de 

dados e voz via IP com repetidores em IPSC, 
CAP+, LCP e CAP MAX.

Vantagens
- Console profissional
- Não necessita de estações de controle
- Ideal para salas de controle
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BYNE - ControlONE

App touch para Centrais de Comunicação

O que faz?
- Plataforma de software que integra diversos 

meios de comunicação de uma empresa

Como funciona?
- App usa SmartPTT como meio para despachar 

voz ao sistema MOTOTRBO

Vantagens
- Cliente não precisa mudar sua aplicação em uso
- Não muda infraestrtura
- É transparente para usuário (não impacta)
- Muito usado no setor de utilities
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KRIA - KCOR

Aplicação de de Controle Operacional para 
Rodovias

O que faz?
- Gestão da operação e do atendimento

Como funciona?
- Coleta dados do banco de dados do SmartPTT e 

alimenta o seu, com GPS, por exemplo

Vantagens
- Redução de custos e facilidade de operação
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TIPRO CONSOLES

Console de operações profissional

O que faz?
- Console modular com telefone, microfone e tela 

de operação

Como funciona?
- Utiliza interface do SmartPTT em sua tela touch 

para operação

Vantagens
- Console profissional com todas as funções 

necessárias inclusas
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GENESYS - GW3TRBO

Aplicação de monitoramento técnico de redes 
MOTOTRBO

O que faz?
- Análise de tráfego e recursos da rede de rádio
- Alertas de falhas
- Relatórios analíticos

Como funciona?
- Utiliza o SmartPTT para se conectar a sistemas 

PLUS evitando estações de controle
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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 

https://smartpttbr.freshdesk.com/support/home


17

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
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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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SERVIDOR DEMO

• Use nossa estrutura para apresentações e testes

• Praticidade para apresentar o sistema ao cliente final

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

Comercial
Fernando

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

Suporte
Adriano e Luis

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

www.youtube.com/smartptt

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

 www.smartptt.com.br

www.smartpttbr.freshdesk.com

www.grupocdctelecom.com.br
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