Solução de comunicação
de despacho de voz para

A Solução Integrada MOTOTRBOTM

ESCOLAS

Crie um ambiente de aprendizagem seguro e de suporte

VOCÊ SABE A
LOCALIZAÇÃO EXATA
DOS SEUS ÔNIBUS?

VOCÊ TEM PROBLEMAS
DE DISCIPLINA COM
USUÁRIOS DE RÁDIO?

VOCÊ TEM INTEROPERABILIDADE
COM AS AGÊNCIAS DE
SEGURANÇA PÚBLICA?

Alguns de nossos clientes

GERENCIE SUA FROTA E
PROTEJA OS ALUNOS NO
CAMINHO PARA A ESCOLA

Certifique-se de que os ônibus escolares sigam as
rotas designadas e os motoristas de ônibus liberem
os alunos em paradas autorizadas. O SmartPTT
pode fazer o despachante saber se uma parada não
autorizada é feita ou há caso de desvio de rota.
A marcha lenta excessiva desperdiça gcombustível
e causa desgaste adicional nos veículos. Os
relatórios do SmartPTT podem permitir que os
despachantes saibam se os ônibus estão parados
desnecessariamente.
Quando os motoristas de ônibus precisam
falar com o despachante, eles podem enviar
uma mensagem de texto «Pedido para falar»
com despacho. O despachante então chama o
motorista, quando disponível. Os despachantes
podem desabilitar os rádios de usuários
apresentando indisciplina.

INTEROPERAÇÃO
COM AS AGÊNCIAS DE
SEGURANÇA PÚBLICA,
QUANDO OCORRE UM
INCIDENTE
Quando ocorre um incidente na área
da escola, a polícia e a emergência
podem ir até o local. É importante para a
segurança da escola e administradores
terem comunicações de rádio com as
autoridades policiais.
O SmartPTT suporta integração com
rádios de diferentes protocolos, como
P25, para que o despachante possa
«linkar» (patch) o sistema MOTOTRBO
da escola com o sistema de rádio P25
da polícia, ajudando a evitar atrasos ou
falhas na comunicação.

The disconnect:

school priorities vs school capabilities
Creating safe, secure environment

25%
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Always available communications
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Hearing clearly anywhere

11%

77%

Reported Capability

Direct communication with first responders

17%

76%

Communicating with school personnel, on any device, anywhere
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GARANTA A
SEGURANÇA DA
EQUIPE E GERENCIE
SUA EFICIÊNCIA

A segurança dos funcionários e sua eficiência
no trabalho são importantes para qualquer
escola. Usando as funções de emergência
dos rádios MOTOTRBO, é possível alertar o
despachante que um segurança ou técnico de
manutenção está em perigo. O despachante
pode facilmente identificar quem está com
problemas e onde eles estão localizados.
Os registros de voz e eventos podem ser
usados para investigar a resposta a uma
emergência ou para garantir que a equipe
cumpra as tarefas em tempo hábil. Além disso,
as Regras e Alertas podem ser usadas para
notificar sobre a inatividade de uma equipe ou
sobre entrada/saída dos limites locais.

FUNÇÕES PRINCIPAIS
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ACESSO DO DESPACHANTE
À VIGILÂNCIA DE VÍDEO

Quando um oficial de segurança ou outra equipe
passa por uma emergência, compreender
a emergência rapidamente é de extrema
importância. Com a integração do SmartPTT
para o software de gerenciamento de vídeo da
Avigilon, o despachante pode clicar no ícone de
câmera colocado no mapa do GPS, que trará o
feed de vídeo dessa câmera na tela do software
de despacho. Isso permite que o despachante
compreenda rapidamente a emergência para
atuar da melhor forma.

FUNÇÕES OPCIONAIS

Suporte para
câmera IP

Localização
Indoor

CONSOLE
WEB

MONITORAMENTO

SCADA

Ponte de rede
rádio

INTERCONEXÃO
TELEFÔNICA

EQUIPE MAIS
CONECTADA USANDO O
APLICATIVO SMARTPTT
MOBILE

Adicionar mais rádios ao seu sistema de
rádio pode ser caro. O SmartPTT Mobile
é uma solução econômica para adicionar
usuários ao sistema de rádio sem muitos
custos, usando smartphones. Com acesso
a Wi-Fi, LTE ou 4G, é possível se comunicar
com outros rádios, usuários de aplicativos
móveis ou grupos enquanto estiver nas
dependências da escola ou em casa.

Parceiro de
aplicativos Motorola
Integrador de sistemas de rádio
bidirecional e desenvolvedor de
software

Mais de 26 anos
no mercado

Clientes em mais de 80 países
em todo o mundo

Mais de 250 funcionáios
qualificados

www.smartptt.com
www.elcomplus.com
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