A Solução Integrada MOTOTRBOTM

Solução de comunicação
e despacho de voz para

produção a
INDÚSTRIA

GARANTA UMA GESTÃO EFICIENTE E A
SEGURANÇA DOS COLABORADORES
COMO MAXIMIZAR
A SEGURANÇA DOS
TRABALHADORES?

COMO REDUZIR
OS TEMPOS DE
INTERRUPÇÃO?

COMO ECONOMIZAR
CUSTOS DE
TRABALHO?

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.

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.

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.
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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.
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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.
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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.
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