A Solução Integrada MOTOTRBOTM

Solução de comunicação de despacho

PARA UTILIDADES

GARANTIA DE GESTÃO EFICIENTE E SEGURANÇA
DOS COLABORADORES
COMO
MAXIMIZAR A
SEGURANÇA DO
TRABALHADOR?

COMO REDUZIR
OS TEMPOS DE
INTERRUPÇÃO?

COMO
ECONOMIZAR
NOS CUSTOS DE
TRABALHO?

O SmartPTT é um software de despacho de voz e aplicativo de dados projetado para
fornecer aos usuários o controle sobre as capacidades de voz e dados de seu sistema
de rádio MOTOTRBO, maximizando a segurança e a eficiência enquanto minimiza 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 fazer a junção de diferentes sistemas
de rádio (por exemplo, empreiteiros, agências de
segurança pública) para operação conjunta. Isso
pode ser feito através da função Cross Patch do
SmartPTT. A 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 E GESTÃO
DE EMERGÊNCIAS
O SmartPTT possui vários recursos que podem
gerenciar a segurança de seus trabalhadores. O rádio
MOTOTRBO pode enviar um sinal de emergência
para o despachante SmartPTT, caso o trabalhador
pressione o botão de emergência ou caso o
recurso “man-down” detectar que o rádio está sem
movimento ou caído por muito tempo. Isso alerta
o despachante SmartPTT de que o usuário está
em perigo. Uma barreira geográfica também pode
ser criada no SmartPTT para notificar o rádio e o
despachante, quando um trabalhador entrar em uma
zona perigosa ou sair de uma área específica.
Quando ocorre uma emergência, o despachante
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 beacons indoor.
As funções de gravação de voz e registro de eventos
do SmartPTT permitem que os controladores
reconstruam os detalhes de cada emergência
conforme necessário, monitorando e revisando todas
as transmissões de voz e dados que ocorrem no
sistema.
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EFICIÊNCIA
DE CUSTO
OPERACIONAL
O despacho de voz e a emissão de Job Ticketing (tíquetes de
trabalho) melhoram a coordenação de tarefas entre as equipes de
manutenção. As opções “Lone Worker” e “Man Down”, juntamente
com o GPS ou Rastreamento Indoor, eliminam a necessidade de
enviar dois funcionários para fazer o trabalho de um. Com o uso
da opção de rastreamento GPS você consegue atribuir a unidade
disponível mais próxima para executar um reparo, com isso, os
custos de combustível podem ser reduzidos.
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REDUÇÃO DE
INTRRUPÇÕES
E TEMPO OCIOSO
O uso dos recursos de rastreamento de GPS
do SmartPTT permite que se localize e designe
facilmente a equipe de trabalho mais próxima a
um local para reparos. Isso permite tempos de
resposta mais rápidos sem a necessidade de
contratar mais funcionários.
Usando a opção SCADA do SmartPTT, quando
ocorre uma falha de equipamento, o despachante
recebe uma notificação. O despachante pode
então usar o controle SCADA para resolver a
falha ou designar um técnico, por meio de job
ticketing, mensagem de texto ou chamada de
voz para ir ao local para resolver o problema.
Regras e alertas também podem ser criadas para
notificar automaticamente um rádio ou grupo de
conversação sobre falhas.

FUNÇÕES OPCIONAIS
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Parceiro de
aplicativos Motorola
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qualificados

www.smartptt.com
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