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MOTOTRBO™
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O desenvolvedor Elcomplus

Desenvolvedor de software e 
integrador de sistemas (Rádio / 
SCADA)

24 anos de mercado

6 escritórios (Russia e EUA)
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CDC Telecom distribuidor exclusivo BRA

Desenvolvedor de software e 
integrador de sistemas 

21 anos de mercado

2 escritórios no Brasil
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PARCERIA COM A 
MOTOROLA SOLUTIONS

Motorola Sold & Supported 
official software distributor

Motodev autorizado Motorola 
para desenvolvimento de 
aplicações

Parceiro OURO Motorola para 
radios MOTOTRBO e acessórios 
no Brasil
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para centrais de despacho e controle
Produtos

Software de Despacho
Central de controle de voz e 
dados em sistemas Motorola 
MOTOTRBO

Gateway Remoto
Hardware utilizado para conectar rádios 

MOTOTRBO, TETRA, P25 ou analógicos ao 
SmartPTT Radioserver usando conexão IP 

via LAN ou Internet

Interface de Dados

Hardware para envio e 
recepção de dados de 

telemetria industrial em redes 
de rádio DMR (SCADA via 

MOTOTRBO)

SmartPTT RG-1000e AdapTel
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SmartPTT 

2008

Início do 
desenvolvimento

2009 2013

SMARTPTT — 
software de 
despacho para 
sistemas 
profissionais  
MOTOTRBO™Melhor solução 

MOTOTRBO na Rússia
Sold & Supported 

Motorola
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Pioneirismo e capacitação em sistemas complexos
Destaque no Brasil

Hardware para envio e 
recepção de dados de 

telemetria industrial em redes 
de rádio DMR (SCADA via 

MOTOTRBO)

➢ 16 sistemas Plus (troncalizados) do 
país são SmartPTT

➢ 1º Sistema Connect Plus do Brasil

➢ 1º  Capacity MAX do Brasil

➢ Três sistemas com MIX LCP e CAP+ no 
mesmo server
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Aplicação amplia a capacidade do sistema de rádio

O rádio hoje não é mais um equipamento de voz apenas

Comunicação integrada

Alarmes e notificações

Uso eficiente de recursos e pessoas

Gerência de emergências
06



SOFTWARE é a base de um 
sistema de despacho eficiente
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Funções do SmartPTT
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Despacho de Voz
Todos os tipos de chamadas: privado, grupo, chamada para todos

Sistemas analógicos e digitais

Chamadas entre despachantes (intercom)

Identificador de chamadas

Verificação de rádio

Monitoramento remoto de voz

Chamadas de emergência

Alerta de chamada

Bloqueio / desbloqueio de rádio e rádio kill

Mensagens de texto e voz para assinantes off-line

Ajuste de volume independente para canais selecionados ou não

Teclado de discagem para acionar manualmente um usuário

Lista negra ou braca de assinantes na rede

Acesso a perfis para despachantes

Autorização do usuário (Sign in / Sign out)

Integração com usuário WINDOWS
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Despacho de Voz
Configuração de teclas de atalho rápido para PTT

Janelas de usuário configuráveis com informações 

Organização por categorias de rádio

Identificação fácil com pop do usuário de rádio

Mudança automática do nome do usuário

Chamadas em conferência com participação de diferentes rádios

Notificações 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 ênfase de grupos em diferentes dispositivos 

(caixas de som)
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Despacho de Voz

Função da Console SmartPTT permite inserir qualquer informação 
relevante a respeito de cada rádio do sistema para melhorar o controle o 

salvamento em situação de perigo

Inventário
Controle melhor sua rede de rádios
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Benefícios do despacho de 
voz:

❑ Sistema está sob controle permanente do 
Operador

❑ Comunicação rápida e eficiente entre 
Operador e Usuários de rádio

❑ Segurança adicional para colaboradores: 
controle de atividades, man down, 
monitoramento remoto...

❑ Notificação de qualquer situação de 
emergência 

❑ Mensagens para usuários offline

❑ Operação eficiente com interface de 
despacho customizável

DESPACHO DE VOZ
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GPS 
Rastreamento GPS em tempo real
Histórico de localização do assinante
Animação de rota percorrida
Detalhes da rota e relatórios
Geofencing
Controle de velocidade
Rotas pré-definidas
Diferentes mapas suportados (vetor, raster, online)
Integração com o Google Earth e outros serviços GIS 
GPS-batching
Bloqueio automático de rádio
Painel de criação e manejo de cercas eletrônicas  e 
rotas
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Benefícios do GPS:

❑ Localização exata do rádio
❑ Melhora da segurança 

monitorando entrada em 
locais perigosos

❑ Armazena movimentação para 
análise posterior

❑ Melhora na produtividade com 
controle de velocidade e rota

❑ Gerência eficiente com 
criação de regras e alertas 
para diferentes ações

GPS 
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Localização Indoor

Localização em mapas 2D (JPEG, PNG, BMP) 

ou 3D (DWG, DXF)

Visualização de múltiplos andares

Animação da rota de um assinante

Cercas eletrônicas com alarmes configuráveis

Controle de rota de patrulha de segurança

Suporte a trabalhadores solitários

SmartPTT Indoor Tracking complementa o rastreamento via GPS, permitindo que os despachantes 
monitorem a posição dos colaboradores em áreas internas ou externas.
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Saiba o horário em que a pessoa passou em 
determinado ponto, quando ela entrou ou saiu de 

um local, quantas pessoas estão ali...

Rotas & Geofences
Controle de ronda, quantidade, entrada e saída...
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Benefícios:

❑ Aumento de performance e 
disciplina

❑ Controle da movimentação dos 
colaboradores, principalmente 
em áreas de perigo

❑ Registro de rotas percorridas 
para consulta e análise

❑ Controle de tempo perdido pelo 
usuário

LOCALIZAÇÃO INDOOR
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❑ Via SIP Trunk – requer PBX IP ou VoIP 
gateway 

❑ MOTOTRBO digital telephone patch 
extendido ao protocolo SIP

❑ Chamadas telefônicas iniciadas na lista 
de contatos, por discagem do teclado 
ou mensagem de texto

❑ Acesso restrito a chamadas telefônicas 
com base no ID do rádio

❑ Número ilimitado de chamadas 
telefônicas simultâneas

❑ Caller ID e lista de contatos na console 
do despachante

❑ Chamadas half-duplex entre telefone e 
rádio

❑ Chamadas full-duplex entre telefone e 
despachador

Interconexão Telefônica
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Interconexão Telefônica
Via Tronco ou Ramal / Chamada em Conferência

Engenheiro está fora da sala, em inspeção e recebe a chamada do seu 
ramal telefônico, direto no rádio.

Decisões são tomadas via conferência, onde eles estiverem
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MENSSAGENS DE TEXTO 
E TICKET DE SERVIÇO

Painel de tickets de serviço permite:

❑ Criar tarefas
❑ Assinalar a usuários de rádio
❑ Controle da execução da tarefa
❑ Filtragem de tarefas por critérios

Canais:

Integração do sistema de 
rádio a sistemas 
corporativos de 
mensagem

❑ Radio TMS
❑ Email gateway
❑ SMS gateway
❑ Controle de status

Informação sobre eventos 
da rede de rádio em 
diferentes dispositivos
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Apontamentos
Esqueça o papel e use o rádio para 
informações em tempo real

CFM agrícola deixou de usar planilhas de papel e agora os motoristas 
indicam todas as informações direto na tela do rádio, alimentando o 

sistema de gerência em tempo real
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TELEMETRIA

▪ Recepção e transmissão
▪ Níveis alto/baixo
▪ Impulso
▪ Troca de níveis

Funções:

❑ Telemetria nativa 
MOTOTRBO

❑ Integração de telemetria e 
voz

❑ Monitoramento remoto de 
equipamentos

❑ Status de telemetria

Reações automáticas a 
eventos

Segurança adicional para 
colaboradores e 
equipamentos
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Controlador da CFM agrícola monitora quando uma colheitadeira está 
parada e com o motor ligado, gastando combustível 

desnecessariamente

Telemetria
Motor Ligado/Desligado e carro parado
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REGRAS E ALERTAS

Features:
❑ Lone Worker
❑ Man Down
❑ Requisição de localização do time de 

resgate
❑ Localização automática do iniciador da 

emergência
❑ Alerta na Console Customizada
❑ Notificações via Email e SMS 
❑ Alto falante dedicado para grupos de 

emergência na Console de Despacho

Melhore a segurança em áreas de 
perigo ou durante operações de 
resgate

Maximize a eficiência dos 
colaboradores
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Regras & Alertas
Botão Emergência / ManDown / Lone Worker

Operador ouve em silêncio e toma decisões na Kinross Gold 
Mal súbito é monitorado nas hidrelétricas da AES Eletropaulo

Seguranças são monitorados à noite no Condomínio Terras
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REGRAS E ALERTAS
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Funções:

GRAVAÇÃO E LOG DE 
EVENTOS

❑ Garve todas as ações do sistema 
(chamadas de rádio e telefone, GPS...)

❑ Diferentes relatórios

❑ Gravação em OGG/WAV/MP3 para 
acesso rápido de arquivos

❑ Informação do evento armazenada no 
banco de dados

Procure e ouça gravações

Acesse todas as informações 
quando você precisar investigar 
um caso
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Web Client

Acesso ao sistema de qualquer 
lugar!

Chamadas de voz via web browser

GPS 

Mensagens de texto

Bloqueio de rádio

Checagem de usuários online / offline
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SmartPTT Mobile

Chamadas de voz

Mensagens de texto

Monitore e converse via celular ou 
tablet com seu sistema de rádio 
estando em qualquer lugar!

Ratreamento GPS de 
rádios
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BRIDGE ENTRE REDES DE RÁDIO
O SmartPTT permite a junção de 
redes de rádio distintas em um 
canal de comunicação comum

SmartPTT
Radioserver

IP Site Connect
Linked Capacity Plus
Capacity Plus
Connect Plus
Capacity Max
WAVE
Digital convencional
Analógico convencional
P25 e TETRA
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Bridge dinâmica de chamadas privativas ou em grupo

Bridge dinâmica de chamadas 
privadas e de grupo entre 
diferentes sistemas e sites com 
base no registro do assinante

Site 1

SU 1
MultiGroup 1

Site 2 Site 3 Site 4

SU 2
MultiGroup  2

SU 3
MultiGroup  1

SU 4
MultiGroup  1

Voice Call to Talk Group 1
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SmartPTT Monitoring 
Benefícios:

❑ Informação sobre falhas

❑ Minimiza tempo de sistema parado

❑ Controle remoto de repetidores

❑ Análise de performance e load

❑ Mapa de cobertura 

SMARTPTT MONITORING
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SmartPTT Monitoring 

Monitoramento em tempo real
Mapa de cobertura
Topologia da rede
Diagnóstico de repetidores e 
infraestrutura (routers, UPS, repetidores 
etc.) via SNMP
Diagnóstico e controle de radioservers
Alertas via email, SMS, SNMP 
Relatórios analíticos
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Controle e diagnóstico

Alternative to RDAC
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Integrações SmartPTT 

Phone

Email

SMS

SIP Clients

Smartphone

01

02

03

04

05
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Integração com aplicações de terceiros
API do SmartPTT Radioserver

Provê qualquer nível de interação:

• Chamadas de voz
• Usuários online e offline
• GPS 
• Outros mediante requisição
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Equipes de manutenção da Energisa recebem e enviam Ordens de 
Serviço pela rede MOTOTRBO. Tudo totalmente integrado com o ERP 

corporativo e com garantia da informação

Mobile
App e Mobile API para envio de OS via bluetooth



Rede de supermercados formou uma Central de controle e segurança 
para monitorar todas as lojas do Brasil.

Ferrovia controla todos os canais de terminais direto do CCO

RG1000e
Integração de canais PTP ou repetidor via IP 



RG-1000 – Benefícios

Fácil configuração e 
implementação

Reduz problemas de interferência

Opera em ambientes severos
Menor tempo para 
implementação do sistema

Redução de custos e pontos de 
falha/manutenção

Menos Radioservers

Elimina placas de som caras

Até duas fixas por RG-1000

Não precisa de licença Não fica preso a serial
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Funções exclusivas 
SmartPTT
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Funções Exclusivas SmartPTT

Console 
Customizada

Interface de despacho feita de 
acordo com a necessidade de 

cada operador

LOG distribuído 
Eventos e gravações 

armazenadas no servidor e nos 
clients para redundância e 

segurança

Despacho Multi-nível

Para controle de objetos 
distrbuídos geograficamente

Radioserver 
redundante

Segurança do sistema que 
não fica inoperante
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CONSOLE CUSTOMIZADA 

❑ Chamadas privativas e em 
grupo iniciadas rapidamente

❑ Informação visual sobre 
chamada

❑ Fácil acesso a comandos e 
contatos

❑ Início rápido de mensagens 
pré-programadas 

❑ Registro de mensagens e 
chamadas para o Despachador

❑ Utilização perfeita em telas 
multi touch



47CONSOLE DESIGNER
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Custom Console Benefícios

01 Fácil migração de plataformas 
antigas

02
Interface simples e flexível, se 
moldando à necessidade do 
operador

03 Ação mais rápida do operador

04 Aumenta a rapidez na resposta a 
situações importantes



ARQUITETURA DE DESPACHO 
MULTI-NÍVEL

Consoles de Despacho podem 
ser instaladas localmente, 
regionalmente ou nacionalmente, 
o que facilita arquiteturas de 
sistemas geograficamente 
distribuídos



LOG DE VOZ E EVENTOS REDUNDANTE

❑ Segurança no 
armazenamento de dados

❑ Logs são gravados no 
radioserver e no 
despachador para 
redundância

❑ Acesso aos dados de 
qualquer local a qualquer 
momento, mesmo quando 
houver falha no servidor



RADIOSERVERS REDUNDANTES

❑ Garante operação 
ininterrupta em caso de 
problemas com o 
radioserver principal

❑ SIncronização 
automática de 
configuração entre 
radioservers



AdapTel
é uma interface para 

receber e transmitir dados 
de telemetria de objetos 

industriais distribuídos para o 
despacho dos sistemas SCADA 

em redes DMR

SB70 SB70-16DI



SCADA via Web ou na tela do SmartPTT Dispatcher
AdapTel + SmartPTT



Benefícios Adaptel



O Adaptel pode operar de duas maneiras:

Modo 
RTU

Modo 
Transparente

Modos de Operação



Modo 
Transparente

Os dados são 
transmitidos através de 

um canal transparente 
em redes de rádio DMR 

até equipamentos de 
terceiros e outros 
sistemas SCADA



Modo RTU
Dados podem ser 

recebidos diretamente 
ou via módulos de 

entrada/saída com 
interface digital 

Modbus interface
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Configurações suportadas
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O SmartPTT pode ser utilizado em qualquer tipo de sistema 
MOTOTRBO

Capacity Plus Connect Plus

IP Site Connect Capacity Max

Digital e Analógico 
convencional

Linked Capacity 
Plus

Configurações suportadas

WAVE
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DIGITAL ANALÓGICO 
CONVENCIONAL
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IP SITE CONNECT 
(LEGACY)
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CAPACITY PLUS 
(LEGACY)
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IP SITE CONNECT
COM NAI VOZ E DADOS
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CAPACITY PLUS
COM NAI VOZ E DADOS 
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LINKED CAPACITY PLUS
COM NAI VOZ E DADOS
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CONNECT PLUS (SMARTPTT PLUS)
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CAPACITY MAX (SMARTPTT PLUS)
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COMO ESCOLHER O TIPO DE SISTEMA?
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Passo 1

os sistemas MOTOTRBO e SMARTPTT mais adequados?
Como escolher

Definição da área de cobertura e da 
capacidade

Defina seu sistema MOTOTRBO
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Passo 2

Escolha o tipo de conexão desejada 
para seu sistema (IP legacy, IP NAI ou 
estação de controle)

Selecione a versão adequada do SmartPTT
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VERTICAIS, CLIENTES E PROJETOS



SMARTPTT EM FATOS

9
PAÍSES

PARCEIROS

70

>100

ANOS DE MERCADO

USUÁRIOS

>1000



Tomsk

SISTEMAS INSTALADOS EM MAIS DE 70 PAÍSES
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Projetos que admiramos 

USA

810 assinantes

Facebook

Brasil
3 estádios

375 assinantes

2014 Copa do 
Mundo FIFA

Pakistão

700 assinantes

Unites Nations 
Programa Mundial 

de Alimentação
USA

1500 assinantes

Google
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Coordenação operacional centralizada permite 
que problemas sejam resolvidos mais rapidamente, não atrapalhando os eventos

EVENTOS 
ESPORTIVOS

▪ “Arena Otkrytie” - estádio do FC 
"Spartak" e Copa do Mundo 2018, 
Russia 

▪ "CSKA Arena" e FC Dynamo "VTB 
Arena", Russia

▪ Arenas Fonte Nova, Dunas e 
Pernambuco, Brasil

▪ ISAF World Sailing Championship, 
Espanha

▪ Hong Kong Jockey Club, Hong 
Kong
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3 mil Km de ferrovias no Brasil, mais de 10 rodovias do país, serviços de Metro e 
trens urbanos em São Paulo, Recife, João Pessoa, Maceió e Fortaleza

TRANSPORTE

▪ Aeroportos internacionais de

▪ Nassau, Bahamas

▪ Miami, USA

▪ Daegu, Coréia do Sul

▪ Belgrado, Sérvia

▪ Macao, China

▪ Irkutsk, Russia

▪ Krasnoyarsk, Russia

▪ Yekaterinburgo, Russia

▪ Ferrovias e rodovias no Brasil e 
Espanha
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ÓLEO & GAS

▪ RITEKBeloyarskneft - LUKOIL, 
Russia

▪ NOPL Total dutos de petróleo,  
Nigeria

▪ The pipeline, na Australia

▪ ORPIC, refinaria em Oman

▪ Shell, refinaria na Malásia

▪ Refinarias nos USA
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SEGURANÇA PÚBLICA

▪ Ministry of Natural Resources and 
Environment, Samoa

▪ Royal Thai Police and Army, 
Tailândia 

▪ The military town of King Khalid, 
Arábia Saudita

▪ Polícia de fronteira, China 

▪ Polícia de Honduras

▪ Bombeiros de Daejon, Coréia do 
Sul

▪ Mais de 20 Guardas Municipais 
no Brasil
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MINERAÇÃO

▪ KINROSS Gold, Brasil

▪ Urgalugol, Russia

▪ Freeport McMoran – Indonesia

▪ Nui Phao Mining - Vietnam
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Destaque no setor de Energia no Brasil

ENERGIA

▪ Energisa - 16 milhões de pessoas 
em 788 cidades e 9 estados no 
Brasil

▪ CELPA

▪ CEMAR

▪ CELPE

▪ COSERN

▪ COELBA

▪ Brookfield Energia

▪ Queiroz Galvão Energia
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TREINAMENTO E SUPORTE
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• Desde 2014 disponibilizamos um portal de suporte completo aos nossos 
parceiros, onde compartilhamos tutoriais, apresentações, guias, entre outros 
documentos

PORTAL DE 
SUPORTE
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• Acesso através de nosso site (www.smartptt.com.br), menu SUPORTE / 
SUPORTE TÉCNICO 

• Ou via web browser em:
 https://smartpttbr.freshdesk.com

PORTAL DE 
SUPORTE

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

PORTAL DE 
SUPORTE

mailto:suporte@smartptt.com.br
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• Organizamos webinars de treinamento e apresentação de novidades  com 
frequência

• Todos eles são disponibilizados em nosso site para consulta no menu 
PARCEIROS / TREINAMENTO

•

TREINAMENTO EM 
NOSSO SITE



86

• Nesta página estão contidos vídeos e documentos PDF para consulta

TREINAMENTO EM 
NOSSO SITE
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• 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

TUTORIAIS ONLINE



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
https://www.facebook.com/SmartPTT-Brasil-122452844524691/
http://www.smartptt.com.br/
http://www.smartpttbr.freshdesk.com/
http://www.grupocdctelecom.com.br/


suporte@smartptt.com.br
www.smartptt.com.br

Elcomplus, 2018


