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Recursos novos e atualizados

Integraçã o NexLog

O SmartPTT PLUS agora suporta a operação com o Sistema de Gravação NexLog, da Eventide. O SmartPTT

encaminha os registros de chamadas de entrada e saída e fornece as informações suplementares (IDs de rádio,

dados de localização) para o servidor NexLog. O recurso de Gravação NexLog é configurado no SmartPTT

Radioserver e pode ser usado junto com o recurso nativo SmartPTT Voice Recording.

A integração com o NexLog Recording System requer a licença SmartPTT correspondente.

Integraçã o SmartPTT SCADA

O SmartPTT PLUS pode ser integrado ao SmartPTT SCADA, uma solução de software para aquisição de dados e

controle remoto em tempo real. A solução é baseada em recursos fornecidos pelos dispositivo AdapTel e

equipamentos com suporte ao protocolo Modbus. Com o SmartPTT SCADA integrado ao software de despacho,

os operadores podem monitorar dispositivos e instalações em mapas, interagir com eles em consoles

personalizados e controlar totalmente cada ponto no painel do SCADA. Se um alarme for detectado, as regras do

SmartPTT serão acionadas para notificar os operadores e os usuários de rádio sobre a necessidade de resolução

de emergência.

Para utilizar o SmartPTT SCADA, a licença correspondente é necessária no SmartPTT PLUS.

Monitoramento de Estações de Controle

O SmartPTT Monitoring agora suporta estações de controle, incluindo aquelas conectadas através do gateway de

rádio RG-1000e. Os operadores agora veem estações de controle na árvore de Topologia (painel de Topologia da

Rede), recebem notificações de alarme a partir deles (painel Monitoramento) e exibem as informações de

serviço. O recurso é fornecido sob a licença “SmartPTT Monitoring”.

Web Client Atualizado

O SmartPTT Web Client foi redesenhado e agora fornece todos os recursos numa nova interface do usuário.

Oferece maior capacidade e desempenho. Sua instalação e configuração se tornaram muito mais simples em

relação à versões anteriores.

Para o recurso de localização, os clientes precisam receber e instalar a chave de API do Google, Inc.

https://www.eventidecommunications.com/nexlog-recording-systems
https://smartptt.com/products/adaptel/
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Páginas Web

No SmartPTT Dispatcher, os operadores podem acessar sites pré-configurados. Cada site é aberto em um painel

dedicado do SmartPTT Dispatcher.

Para garantir um desempenho estável do SmartPTT Dispatcher, as páginas da Web devem ser compatíveis com o

Internet Explorer 11 e não devem conter elementos de áudio ou vídeo.

Teclas de Atalho Aprimoradas

No SmartPTT Dispatcher, os operadores podem usar teclas de atalho (atalhos) para ações. Eles podem aplicar

uma ação a um rádio em particular, ou a um grupo de conversação, ou um objeto que será selecionado no

momento da execução da ação. À medida que o número de ações suportadas é aumentado, uma caixa de

pesquisa é adicionada à janela de configuração. Simplifica o gerenciamento de hotkeys.
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