
COMO MAXIMIZAR 
A SEGURANÇA DOS 
TRABALHADORES?

COMO REDUZIR 
OS TEMPOS DE 
INTERRUPÇÃO?

COMO ECONOMIZAR 
CUSTOS DE 
TRABALHO?

Solução de comunicação  
e despacho de voz para 

PRODUÇÃO A 
INDÚSTRIA

 
 
 

GARANTA UMA GESTÃO EFICIENTE E A  
SEGURANÇA DOS COLABORADORES

A Solução IntegrAdA MototrBotM



COMUNICAÇÕES EFICIENTES

O SmartPTT permite que os despachantes falem com 
diferentes rádios, grupos de conversação, smartphones 
e sistemas de rádio. Durante interrupções devido a 
tempestades, pode ser necessário “linkar» diferentes 
sistemas de rádio (por exemplo, empreiteiras, agências 
de segurança pública) para operação em conjunto. 
A função de cross-patching do SmartPTT permite a 
configuração dessas “pontes»entre diferentes redes de 
rádio. A ferramenta de console personalizada permite 
que os despachantes criem o layout da interface do 
usuário para identificar claramente os diferentes grupos 
de conversação ou sistemas de rádio. Seja usando um 
rádio, um telefone, ou um smartphone, o SmartPTT 
fornecerá comunicações perfeitas.

O SmartPTT é um software de despacho de voz e aplicativo de dados projetado para 
fornecer aos usuários controle sobre as capacidades de voz e dados do seu sistema 
de rádio MOTOTRBO, maximizando a segurança e a eficiência e minimizando os custos 
operacionais.



SEGURANÇA  
DO TRABALHADOR

 
O SmartPTT conta com vários recursos 
que podem gerenciar a segurança de 
seus trabalhadores. O rádio MOTOTRBO 
pode enviar um sinal de emergência para 
o despachante do SmartPTT, caso seja 
pressionado o botão de emergência, ou 
caso a opção “Man Down” não detectar 
movimento por muito tempo. 

O recurso “lone worker”(trabalhador 
solitário) do SmartPTT requer a 
transmissão de rádio e/ou movimento 
(GPS rastreamento) durante um período 
de tempo, caso contrário, uma condição 
de emergência será iniciada. Uma cerca 
geográfica também pode ser criada no 
SmartPTT para notificar o despachante 
se um trabalhador entrar em uma zona 
perigosa.

RECURSOS DE SEGURANÇA DE PESSOAL

LOCALIzAÇÃO 
INDOOR

LOCALIzAÇÃO
GPS

SOLITÁRIO
TRABALHADOR

GEOFENCIAMENTO HOMEM  
MORTO

ESCUTA 
REMOTA



MINIMIzE O TEMPO DE 
PARADA DE EQUIPAMENTOS

Usando as entradas/saídas de telemetria do rádio Motorola 
MOTOTRBO, quando ocorre uma falha no equipamento, o 
SmartPTT pode receber notificações automáticas. 

O SmartPTT pode notificar o despachante e as equipes 
de manutenção automaticamente via texto ou notificação 
de voz que a falha ocorreu. O despachante também pode 
criar um Job Ticket (tíquete de trabalho) para a equipe de 
manutenção gerenciar o reparo da falha.

FUNÇÕES PRINCIPAIS

RÁDIO
DESPACHO

GERENCIAMENTO 
DE EMERGêNCIA

GRAVAÇÃO
DE VOz

GESTÃO  
DE FROTA

CONSOLE 
PERSONALIzADO

TRANSFRêNCIA
DE DADOS 

LOCALIzAÇÃO
GPS

LOG DE VOz 
E EVENTOS

AS REGRAS
E ALERTAS

TICKETS
DE SERVIÇO

TELEMETRíA



Quando ocorre uma emergência, o despachante do SmartPTT 
pode controlar a resposta à emergência, enviando equipes de 
resposta para o local da emergência, com base nas informações de 
localização fornecidas por GPS ou rastreamento indoor. As funções 
de gravação de voz e registro de eventos do SmartPTT permitem que 
os controladores reconstruam os detalhes da emergência, conforme 
necessário.

GERENCIAMENTO  
DE EMERGêNCIA

FUNÇÕES OPCIONAIS

CONSOLE 
WEB

LOCALIzAÇÃO 
INDOOR

MONITORAMENTO INTERCONEXÃO 
TELEFÔNICA

PONTE DE REDE
RÁDIO

SCADASUPORTE PARA 
CâMERA IP



EFICIêNCIA DE CUSTO 
OPERACIONAL

O despacho de voz e o Job Ticketing (tíquete 
de trabalho) melhoram a coordenação 
de tarefas das equipes de produção. Os 
recursos “Lone Worker” e “Man Down” (placa 
opcional necessária), juntamente com GPS ou 
Rastreamento Indoor, eliminam a necessidade 
de enviar dois funcionários para fazer o 
trabalho de um.

www.smartptt.com

www.elcomplus.com

Jorge Robles G.
Regional Sales  
Manager Mexico
+ (52) 5510648375
jorge@smartptt.com
Skype: artek-studio
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Regional Sales Manager
Latin America & Caribbean
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CONTATE NOSSA EQUIPE PARA 
MAIS INFORMACAO

Integrador de sistemas de rádio 
bidirecional e desenvolvedor de 
software

Clientes em mais de 80 países 
em todo o mundo

Mais de 250 funcionáios 
qualificados 

Mais de 26 anos  
no mercado

Parceiro de  
aplicativos Motorola 

http://www.smartptt.com 
http://www.elcomplus.com
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