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SmartPTT meldkamer software voor 
MotoTRBO

Het SmartPTT meldkamer systeem maakt de status, beschikbaarheid en 
locatie van uw portofoons zichtbaar op een meldkamerscherm. Via de 
meldkamersoftware van SmartPTT is het mogelijk om geavanceerde 
functies van uw MotoTRBO radio's te gebruiken. De computer met 
SmartPTT is verbonden aan een digitale repeater of mobilofoon van 
Motorola. De gespreksgroepen zijn zichtbaar in het duidelijke meldkamer 
scherm. Uw portofoons melden zicht automatisch aan- en af bij het 
activeren of deactiveren. Portofoons met GPS zijn zichtbaar op de 
plattegrond. Via verschillende formaten is het ook mogelijk om uw eigen 
tekeningen te uploaden in de software. De portofoons worden dan geplot op 
de uitgebreide kaart van uw eigen organisatie.

Belangrijkste kenmerken van SmartPTT

Overzicht van portofoons en mobilofoons
Statusoverzicht
Prive gesprekken opzetten
Gespreksgroepen koppelen
Ondersteuning van Telemetrie

Hoe werkt het?

SmartPTT kan op twee manieren verbonden worden aan uw portofoons. U 
kunt SmartPTT installeren op uw computer. SmartPTT bestaat uit een 
radioserver en een dispatcher. Deze twee programma's kunnen tegelijk op 
een PC draaien. De portofoons kunnen verbonden worden door een 
mobilofoon aan de computer te koppelen. Per mobilofoon heeft u een 
gespreksgroep beschikbaar. GPS locaties gaan altijd over een tweede 
kanaal en hebben dus een extra mobilofoon nodig.

Om het systeem zo eenvoudig mogelijk te kunnen gebruiken adviseren wij 
u om een Motorola SLR5500 repeater aan de PC te koppelen. Dit kan via 
IP waardoor de repeater en computer niet dicht bij elkaar hoeven te staan. 
U heeft dan automatisch twee gespreksgroepen beschikbaar waarbij u er 
een kunt gebruiken voor het zenden en ontvangen van spraakoproepen. 
Via het andere kanaal kunt u datacommunicatie (GPS en statusberichten 
delen).

Statusberichten

Via SmartPTT kunt u statusberichten versturen naar aangesloten 
portofoons. Het scherm geeft alle portofoons weer en maakt het mogelijk 
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om direct een tekstberichten te versturen. Als u de tekstbericht terug 
ontvangt is het mogelijk om deze automatisch een bepaalde kleur te geven.

Voice-logging

Via SmartPTT is het mogelijk om alle gesprekken op te nemen. U heeft hier 
geen aanvullende licentie voor nodig.

GPS locaties

Als u een extra kanaal heeft voor datacommunicatie dan is het mogelijk om 
met een portofoon die GPS ondersteund automatisch GPS locatie te delen. 
U kunt een eigen kaart uploaden in SmartPTT met daarop uw 
bedrijfslocatie. Deze kaart wordt gekoppeld aan de GPS coordinaten 
waardoor u het precies ziet als iemand in een bepaalde zone is. Via de 
GPS locatie is het ook mogelijk om een 'geofence' te maken en een 
automatisch melding te krijgen als iemand ongewenst een bepaald gebied 
verlaat.

Gespreksgroepen

Afhankelijk van de configuratie en apparatuur kunt u meerdere 
gespreksgroepen maken in SmartPTT. U kunt ook gespreksgroepen 
koppelen waardoor u de beveiliging in contact kunt brengen met 
bijvoorbeeld de schoonmaak. Dit is vooral handig tijdens calamiteiten. U 
kunt de bedrijfsbrandweer koppelen met de bewaking of met de technische 
dienst. Op die manier kan bijvoorbeeld een bevelvoerder direct contact 
hebben met een bedrijfsdeskundige.

MotoTRBO repeater

De MotoTRBO repeater zorgt ervoor dat u direct twee gespreksgroepen 
beschikbaar heeft. U kunt beide gespreksgroepen beheren vanaf SmartPTT.

Regels en waarschuwingen

In SmartPTT is het mogelijk om verschillende regels en waarschuwingen in 
te stellen. Onderstaand een paar voorbeelden:

Als een portofoon langer dan 30 seconden plat is (mandown) dan 
krijgt u een alarmmelding en locatie van de portofoon.
Als iemand twee uur niet in zijn portofoon gepraat heeft dan 
verandert de status naar 'in rust'.
Als iemand de noodknop indrukt krijgen alle portofoons direct een 
statusbericht. De meldkamer krijgt een alarmscherm.

Portofoons
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U kunt alle MotoTRBO portofoons van Motorola gebruiken. Alle modellen 
met een 1 op het einde hebben GPS. Deze portofoons kunnen hun locatie 
delen. Bijgaand een beknopt overzicht.

Motorola SL1600
Motorola DP1400
Motorola DP2400e en DP2600e
Motorola DP4400e, DP4600e, DP4800e
Motorola DP4401e, DP4601e, DP4801e
Motorola DP3441e en DP3661e
Motorola DP4401 ATEX en Motorola DP4801 ATEX

Overige opties

Met SmartPTT zijn nog veel meer dingen mogelijk, bijgaand nog wat 
voorbeelden:

Remote monitor, hiermee kunt u 'stiekem' meeluisteren met een 
portofoon. Dit is vooral handig als u op de camera ziet dat een 
beveiliger in gesprek is met iemand.
Bestanden versturen tussen twee locaties over het portofoon 
netwerk
Gesprekken opnemen
Alarmmelding als iemand zijn portofoon niet gebruikt.
Melding als de portofoon aan gaat
Melding als de portofoon uit gaat
Melding als iemand een bepaalde locatie verlaat

Meer informatie of een demonstratie?

Wij komen graag langs om SmartPTT te demonstreren? Bel ons voor een 
afspraak!

Bezorgd op werkdagen binnen 24 uur

 Advies & meting op locatie

 Eigen serviceteam

 Officieel Motorola dealer

 30 dagen bedenktijd

 Op rekening bestellen
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Extra informatie

Sku SmartPTT

Categories Software & licenties

Merk SmartPTT
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