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Recursos novos e atualizados

O SmartPTT Enterprise 9.9 fornece recursos e aprimoramentos atualizados.

Alarmes e chamadas de emergência para Aplicativo Móvel

SmartPTT agora suporta chamadas de emergência para usuários SmartPTT Mobile. Em caso de emergência, um

usuário pode ativar o modo de emergência, que acionará uma notificação do expedidor. O nome do usuário e o

ícone do mapa serão destacados em vermelho. Se um membro de um grupo virtual ativar o modo de Emergência, o

grupo será destacado em vermelho durante uma chamada de este membro para o grupo. Depois que a situação de

emergência for resolvida, o modo de emergência pode ser desligado poro usuário diretamente no aplicativo ou pelo

despachante no SmartPTT Dispatcher. Todas as chamadas e mensagens de um usuário no modo Emergência são

destacadas. As chamadas de emergência têm prioridade sobre

Chats para Clientes Móveis

O SmartPTT agora suporta chats de texto para usuários SmartPTT Mobile. Os usuários podem participar de chats

privados e em grupo. Notificações sobre mensagens recebidas são exibidas na tela do dispositivo. Os status das

mensagens fornecem informações sobre as mensagens enviadas. Por exemplo, você pode ver se a mensagem foi

lida ou não. Quando novos membros são adicionados a um grupo virtual, eles podem ver todas as mensagens

anteriores. O histórico do chat de texto pode ser baixado como relatório do SmartPTT Dispatcher. Os operadores

podem selecionar um servidor de rádio, tipo de bate-papo, participantes do bate-papo privado, tempo e outros

parâmetros para criar o relatório. Eles também podem baixar o relatório em vários formatos, incluindo HTML.

Aprimoramentos de Suporte de Dispositivos HID

O SmartPTT agora oferece suporte a uma grande variedade de dispositivos em conformidade com as especificações

HID. O suporte dos dispositivos SmartPTT HID atuais também foi aprimorado. Esta atualização inclui a capacidade de

atribuir ações aos botões programáveis do módulo InterCom do console Tipro BeFREE.

MNIS Connectivity Updates

O suporte para o gateway de software MOTOTRBO ™ Network Interface Service (MNIS) foi significativamente

expandido. O SmartPTT agora oferece suporte à interface MNIS TCP que fornece ao SmartPTT Radioserver a

capacidade de se conectar ao serviço MNIS via TCP sem usar o middleware SmartPTT MNIS Data Gateway Relay.

A mesma instância MNIS agora pode ser usada por várias redes Capacity Plus Multi-Site (Linked Capacity Plus) no

SmartPTT. As configurações de conexão MNIS no Configurador do Radioserver podem ser duplicadas para simplificar

a configuração dos sistemas Capacity Plus Multi-Site e IP Site Connect.

Com esta atualização, os despachantes podem receber TMS privado dos assinantes.

Recursos e atualizações Atualizações de conectividade MNIS.

Você pode configurar o monitoramento de rede para MNIS como um par separado. Quando configurado, o MNIS é

exibido como um elemento separado no diagrama de topologia de rede no SmartPTT Dispatcher. A capacidade de
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especificar o número de portas MNIS usadas para recepção de atualização de localização por LIP é adicionada às

configurações MNIS.

Administrator Password

O cliente desktop agora deve definir uma senha para a conta do Administrador ao efetuar login no SmartPTT

Dispatcher pela primeira vez após a instalação.

Importante

Após a atualização de uma versão anterior do SmartPTT, o usuário não será solicitado a definir a senha do

administrador. A senha deve ser definida manualmente.
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Recursos removidos

Alguns recursos foram removidos do SmartPTT.

Transferência de Arquivos

A transferência de arquivos SmartPTT não é mais compatível, mas você ainda pode usar este serviço em versões

anteriores do SmartPTT.

Metadados

A configuração de Metadados, não está mais disponível.
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Nossos contatos

O documento descreve o produto desenvolvido pela Elcomplus LLC. O site oficial do produto é www.smartptt.com.

Para obter informações de contato com o distribuidor SmartPTT no Brasil, consulte lang.smartptt.com/contacts.

Suporte técnico

O suporte ao cliente é fornecido pelo Centro de Suporte Técnico. O site oficial do Centro de Suporte em Português é

smartpttbr.freshdesk.com/support/home.

Para entrar em contato com o engenheiro de suporte, execute uma das seguintes ações:

• Preencha e envie a solicitação de suporte no site.

• Envie a solicitação de suporte para suporte@smartptt.com.br.

O Centro de Suporte Técnico não dá consultoria sobre a implantação e manutenção dos produtos Motorola

Solutions, exceto sobre as configurações relacionadas à conexão SmartPTT e comunicação de dados. Para obter

suporte técnico aos produtos Motorola Solutions, entre em contato com o representante autorizado da Motorola

Solutions em sua região.

Documentação do Cliente

Este documento é de autoria e publicado pela Elcomplus LLC. Se você tiver algum comentário ou sugestão, por favor

envie um email para support@smartptt.com.

Nenhuma parte deste documento deve ser reproduzida, citada ou traduzida para outro idioma sem explícita

permissão da Elcomplus LLC.

https://www.smartptt.com/pt-br/
http://lang.smartptt.com/contacts/
https://smartpttbr.freshdesk.com/support/home
http://support.smartptt.com/hc/en-us/requests/new
mailto:suporte@smartptt.com.br
mailto:support@smartptt.com
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