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Workforce Connect: PTT Pro
UMA MANEIRA FÁCIL DE CAPACITAR SEUS FUNCIONÁRIOS  
COM PUSH-TO-TALK (PTT) INSTANTÂNEO EM REDES WI-FI OU CELULARES

Serviço baseado em nuvem, acessível e fácil de implantar

Basta ativar o serviço e os dispositivos compatíveis com o cliente 
PTT Pro instalado estão prontos para funcionar. Com um baixo 
custo mensal por usuário administrado, nunca há surpresas no 
orçamento. E já que o Workforce Connect fornece o cliente e o 
serviço, a necessidade de gerenciar outra plataforma em seu 
centro de dados é eliminada.

Confiança empresarial que o seu negócio exige
Os serviços PTT fornecem aos seus funcionários as respostas 
instantâneas que eles precisam para melhor atender seus 
clientes. É por isso que nossa arquitetura baseada em nuvem 
é construída para ser confiável, oferecendo servidores 
redundantes, várias opções de roteamento, monitoramento 
24x7x365 e muito mais.

Implante em qualquer lugar do mundo, por 
qualquer rede sem fio - Wi-Fi e celular
Não importa onde seus negócios estão localizados, ou se 
os usuários estão dentro da empresa ou em campo - com o 
suporte para redes Wi-Fi e celular, com PTT Pro, eles ficam 
sempre conectados.

Arquitetura escalável
Quer você tenha uma pequena empresa com apenas alguns 
funcionários, uma empresa de médio porte com centenas 
de funcionários ou uma grande empresa distribuída com 
milhares de funcionários, o Workforce Connect PTT Pro 
oferece comunicações particulares e de grupo acessíveis para 
todos os funcionários que você tem hoje, com a capacidade 
de facilmente escalar para atender às suas necessidades no 
próximo ano ou daqui a dez anos - proporcionando proteção 
superior de investimento.

Motoristas de entrega em campo, associados no varejo, funcionários do armazém, equipe de gerenciamento de eventos 
e hotelaria e enfermeiros e técnicos de laboratório em um hospital têm uma coisa em comum - eles trabalham em equipes 
ao longo do dia e, muitas vezes, têm perguntas que exigem uma resposta imediata de outro membro da equipe, a fim de 
permanecer produtivos e entregarem o melhor serviço. Com o Workforce Connect PTT Pro, um aplicativo essencial da solução 
Workforce Connect, seus funcionários podem sempre alcançar a pessoa certa, em tempo real, via PTT instantâneo através 
de redes celulares e Wi-Fi. O resultado? Um único dispositivo com os ricos recursos de comunicação e dados que seus 
funcionários precisam para concluir todas as tarefas o mais eficientemente possível. Sua força de trabalho tem a conexão 
constante e instantânea que precisa para reduzir etapas e tempos de ciclo para resultados mais rápidos e melhores. O número 
de dispositivos móveis que você precisa comprar e gerenciar é reduzido, diminuindo o custo da mobilidade. E a implantação 
não poderia ser mais fácil. Com esse serviço baseado em nuvem, é fácil colocar seus usuários para trabalhar rapidamente. E 
com suporte para telefones celulares selecionados da Zebra e telefones celulares de terceiros hoje e mais tipos de dispositivos 
amanhã, você obtém uma solução que atende facilmente novas necessidades de negócios por anos e anos.

Workforce Connect - 
cumprindo a promessa 
de um dispositivo 
empresarial realmente 
unificado

O Workforce Connect agrega 
recursos poderosos de voz e 
mensagem aos dispositivos 
móveis da Zebra, permitindo 
que você ofereça todas 
as capacidades que seus 
funcionários precisam para 
maximizar a produtividade e 
minimizar os tempos de ciclo, 
tudo em um único dispositivo. 
Os processos são simplificados, 
uma vez que os usuários 
realizam todas as tarefas em um 
dispositivo unificado. Os fluxos 
de trabalho de voz e dados 
são integrados, reduzindo o 
número de etapas exigidas para 
completar a tarefa e permitir que 
alcance excelência operacional. 
Esta solução modular e 
personalizável permite que 
você implante os recursos que 
precisa hoje a agregue facilmente 
recursos que atendam suas 
novas necessidades no futuro. Os 
recursos incluem:

PTT Express 
Este cliente complementar 
permite chamadas de grupo PTT 
instantâneas entre computadores 
portáteis da Zebra, rádios 
bidirecionais* e mais, através da 
sua rede Wi-Fi existente.

Voz 
Transforma os computadores 
móveis da Zebra em telefones 
de mesa PBX cheios de recursos 
com funcionalidade avançada e 
experiência personalizada.

PTT Pro
Esta solução segura e robusta 
baseada em nuvem permite que os 
usuários se comuniquem de forma 
individual ou em grupo através de 
redes de celulares e/ou Wi-Fi - sua 
força de trabalho conectada, a um 
botão de distância.

Mensagens Empresariais 
Quando a conversação por voz 
não é adequada, esta solução de 
texto baseada em nuvem permite 
que os usuários se comuniquem 
em conversas de texto em grupo 
ou individuais através de redes 
Wi-Fi ou celulares. 

WORKFORCE CONNECT

RECURSOS DO SISTEMA
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RECURSOS PUSH-TO-TALK

Chamada  
Particular
(um para um)

A capacidade de selecionar um usuário da sua lista 
de contatos PTT Pro e ter uma conversa individual.

Chamada em 
Grupo (um para 
muitos)

Transmissão ativa de áudio half-duplex dirigida 
de um membro de um Grupo para dois ou mais 
membros ativos em um Grupo.

Chamadas em 
Grupo Ad-hoc

Capacidade de selecionar vários usuários em 
uma lista de contatos para conduzir uma conversa 
instantânea em grupo sem configuração pré-
planejada.

Interceptação de 
Chamadas

Permite aos usuários entrar em uma chamada em 
andamento para comunicações urgentes.

Chamada de 
Alerta

Para comunicações não urgentes - recipientes têm a 
opção de atender a chamada.

Ingresso Tardio/ 
Reingresso em 
Chamadas de Grupo

Permite que usuários se juntem a chamadas em 
grupo que já estejam em progresso.

Sobreposição 
do Locutor de 
Chamada em 
Andamento

Os usuários designados como ‘Prioridade’ pelos 
administradores podem se sobrepor a qualquer 
usuário não prioritário que estiver falando em uma 
chamada de grupo ao pressionar o botão PTT.

Sobreposição  
de Chamada 
Prioritária

Os usuários são designados a um de cinco níveis de 
Prioridade. Usuários de nível mais alto chamando usuários 
de nível inferior podem optar por sobrepor uma chamada 
existente em andamento (por exemplo, um gerente seria 
capaz de sempre se comunicar com sua equipe).

Alertas Fornece sons, vibração e indicadores visuais quando 
mensagens são recebidas.

TIPOS DE GRUPO

Grupos Pessoais Criados por um usuário e visíveis apenas na Lista 
de Grupos do criador. Apenas o criador pode iniciar 
uma chamada com o Grupo Pessoal. (O limite de 
tamanho do grupo é 255).

Grupos de  
Membros

Grupos visíveis a todos os usuários. 
Qualquer membro do grupo pode iniciar uma 
chamada com o grupo. (O limite de tamanho do 
grupo é 255).

Grupos Abertos 
Empresariais

Grupos disponíveis para qualquer usuário. O dono/ 
gerente do grupo pode ou não ser um participante 
do grupo. (O limite de tamanho do grupo é 255).

Grupos Fechados 
Empresariais

Grupos que podem ser criados por qualquer usuário, 
onde o dono/ gerente do grupo deve adicionar 
membros. O dono/ gerente do grupo pode ou não 
ser um participante do grupo. (O limite de tamanho 
do grupo é 255).

Grupos de  
Despacho  
Empresarial

Grupos que são definidos por hora do dia/ dia da 
semana para permitir que os membros de um grupo 
mudem de acordo com o turno. O dono/ gerente do 
grupo pode ou não ser um participante do grupo. (O 
limite de tamanho do grupo é 255).

Grupos  
de Transmissão

Concebidos para o envio de mensagens 
prioritárias. Chamadas de Grupos de Transmissão 
são mensagens de voz de alta prioridade que se 
sobrepõem a chamadas em andamento. Mensagens 
de transmissão são reenviadas automaticamente até 
que todas as mensagens tenham sido entregues. (O 
limite de tamanho do grupo é 60.000).

Grupos Ad-hoc Permite que os usuários criem um grupo na hora ao 
selecionar os usuários desejados de uma Lista de 
Contatos. (O limite de tamanho do grupo é 255).

Aumente a eficiência 
e melhore o serviço 
ao cliente com o 
Workforce Connect 
PTT Pro em:

T&L
• Motoristas de transporte  

e entrega
• Funcionários de armazéns
• Motoristas de empilhadeira
• Despachantes
• Gerentes 

Lojas de Varejo
• Associados de lojas
• Especialistas regionais
• Sedes
• Prevenção de perdas
• Segurança
• Manutenção
• Inventário/Estoque 

Distribuição de Varejo
• Funcionários de armazéns/

motoristas de empilhadeira
• Gerentes
• Engenharia
• Manutenção 

Hotelaria
• Gerentes
• Serviço de limpeza
• Segurança
• Recepção
• Engenharia
• Eventos
• Alimentos e bebidas
• Recepcionista 

Manufatura
• Linha de produção
• Gerentes
• Engenheiros
• Envio/ Recebimento
• Segurança
• Manutenção
• Qualidade
• Motoristas de serviço  

de campo
• Motoristas de entrega
• Vendas 

Saúde 
• Enfermeiros
• Médicos
• Técnicos de laboratório
• Fisioterapeutas
• Engenharia
• Segurança
• Manutenção
• Transporte de pacientes
• Saúde domiciliar
• Equipe de PS e 

paramédicos

Presença para visibilidade do status do usuário
Os usuários podem facilmente ver o status de todos os 
usuários PTT Pro em seu catálogo de endereços - se eles 
estão disponíveis para atender uma chamada; ocupados (em 
uma chamada, por exemplo); desconectados; ou no modo 
Não Perturbe, quando as chamadas PTT são registradas, mas 
os alertas sonoros são silenciados. 

Chamadas particulares e em grupo
Os funcionários podem fazer uma chamada particular para 
um usuário ou uma chamada de grupo. Grupos podem ser 
criados por um administrador, pré-definidos por um usuário 
ou criados na hora. Grupos podem conter até 250 membros, e 
transmissões em grupo podem conter até 60.000 membros.

Localização em tempo real em um mapa de fácil 
visualização 
Os funcionários e gerentes podem visualizar um mapa em 
tempo real que mostra a localização de todos os usuários 
e se estão disponíveis para uma chamada. Quando há 
uma chamada em andamento, os usuários também podem 
visualizar o mapa para ver a localização de todos os 

participantes da chamada. E os dados históricos opcionais 
fornecem registros valiosos que podem ajudar a gerenciar 
melhor a força de trabalho móvel, fornecer provas de 
localização e muito mais.
Estenda os recursos de chamada para usuários 
de PC
Com o cliente PC Dispatch, os usuários de computadores 
com Windows podem usar todos os recursos push-to-talk 
disponíveis para seus usuários móveis, facilitando a conexão 
de toda a sua força de trabalho.

Portal de gerenciamento baseado na Web
Os administradores podem acessar o portal de administração 
na web para gerenciamento em qualquer lugar e a qualquer 
hora de todos os aspectos de sua solução Workforce 
Connect PTT Pro. E gerentes e supervisores podem visualizar 
as localizações de todos os usuários a qualquer momento.

Suporte multi-idioma para implantação global 
Nós falamos a sua língua. O Workforce Connect PTT Pro está 
disponível em inglês, espanhol, francês, francês canadense, 
italiano, alemão e russo.

DÊ AOS SEUS FUNCIONÁRIOS A CONEXÃO INSTANTÂNEA QUE ELES PRECISAM PARA MAXIMIZAR A EFICIÊNCIA E 
FORNECER O MELHOR SERVIÇO PARA SEUS CLIENTES COM O WORKFORCE CONNECT PTT PROFESSIONAL.  
PARA MAIS INFORMAÇÕES, VISITE WWW.ZEBRA.COM/WORKFORCECONNECT OU ACESSE NOSSO DIRETÓRIO 
 DE CONTATO GLOBAL EM  WWW.ZEBRA.COM/CONTACTUS

RECURSOS PTT
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RECURSOS DE PRESENÇA

Disponível O membro iniciou a sessão com êxito e autenticou-
se com o servidor PTT Pro. Eles agora podem 
receber mensagens e alertas sonoros.

Não Perturbe Trata-se de um status iniciado pelo membro. 
Mensagens PTT não são recebidas neste modo. 
Nenhum alerta sonoro é gerado.

Off Line Um status de sistema gerado quando o membro 
está fora de alcance ou desligou o dispositivo/
serviço. Chamadas de PTT não podem ser iniciadas 
em dispositivos neste estado.

SUPORTE DE DISPOSITIVO

Dispositivos Móveis 
Android de Classe 
Empresarial da Zebra

Computadores móveis MC40, MC67, TC55, TC70 e 
TC75 executando Jelly Bean ou posterior

Dispositivos 
Móveis  
de Consumo

Dispositivos móveis iOS da Apple (iPhone, iTouch; 
iPad); Samsung S5

REDES

3G, 4G, LTE, GSM, CDMA; Wi-Fi

LOCALIZAÇÃO

Envio de Informações de Localização

Controlado por 
Administrador

Administradores podem fixar as informações de 
localização para ficarem ATIVADAS ou DESATIVADAS, 
sem que os usuários individuais tenham a 
capacidade de alterar as configurações.

Controlado por 
Usuário (Apenas 
Android)

Permite que cada usuário selecione se a localização 
de seu dispositivo fica disponível.

Modo de Serviço Permite que indivíduos alternem entre “Em Serviço” 
com informações de localização disponíveis e “Fora 
de Serviço” sem informações de localização. 

Exibição de 
Informações de 
Localização

Os administradores empresariais podem ativar ou 
desativar a exibição do mapa em smartphones que 
possuem o Google Mobile Service (GMS) ativado.

Informações do Histórico de Localização (opcional)

Intervalo de  
Rastreamento

O intervalo para salvar a posição GPS de 
rastreamento, que pode ser configurado de 30 
segundos a 4,5 minutos.

Intervalo de 
Upload

O intervalo em que as informações de rastreamento 
são enviadas do dispositivo móvel para a nuvem, 
que pode ser configurado de cinco a 12 minutos.

Visualização  
de Informações 
de Histórico de 
Localização

Informações de rastreamento podem ser 
visualizadas no portal web do PTT Pro. 
Administradores podem sobrepor informações 
de rastreamento para até dez usuários 
simultaneamente. As informações incluem:
• Carimbo de data/ hora
• Coordenadas
• Velocidade
• Direção

 PORTAL DE ADMINISTRAÇÃO WEB 

Gerenciamento  
de Usuário 

Configuração de usuário único que inclui 
gerenciamento de implementação, chaves de 
recursos e configurações de cliente.
 Os recursos incluem a capacidade de:
• Adicionar contatos a uma conta de usuário
• Gerencia associação e permissões do grupo
• Visualiza diagnósticos para um usuário
• Rastreia mensagens e chamadas
• Upload e gerenciamento de usuários em massa

Gerenciamento de 
Grupos

• Crie grupos novos e modifique grupos existentes
• Adicione usuários ao grupo

Portas RTP,  
Mapa e  
Associações

• As portas são utilizadas para a integração do 
Rádio Móvel Terrestre, com configurações pré-
configuradas.

• A aba de Mapa mostra os usuários do 
departamento que estão atualmente conectados 
e onde estão localizados.

• A aba de Associação permite que os contatos 
sejam adicionados/ compartilhados para 
empresas que possuem vários departamentos.

Rastreia  
Mensagens e 
Chamadas

• O rastreamento do histórico de local permite que 
um administrador analise os dados de localização 
anteriores dos dispositivos PTT Pro.

• Visualização do histórico de mensagens enviadas 
de e para um Usuário, bem como o conteúdo do 
texto da mensagem.

• Visualização dos meta dados do histórico de 
chamadas (hora, direção, iniciador, destinatário, 
grupo, tipo e motivo final) para um usuário. 

Uso A aba de Uso mostra três gráficos para visualizar o 
uso para a empresa:
• Número de usuários por data
• Número de chamadas por data
• Duração da chamada (minutos) por data

Contatos A aba de Contatos da Conta mostra as pessoas de 
contato autorizadas para uma empresa. Os contatos 
podem ser atribuídos a uma das três funções para 
permitir diferentes níveis de acesso ao sistema:
• Função Principal - o contato principal para uma 

empresa
• Função Admin - tem acesso a todos os 

departamentos dentro da empresa
• Função Técnica - tem acesso administrativo a um 

ou mais departamentos

PORTA DE RÁDIO MÓVEL TERRESTRE (RÁDIOS 
BIDIRECIONAIS)

Integração do Rádio Móvel Terrestre convencional (rádio bidirecional) com P25, 
DMR, TETRA, MotoTRBO ou outros formatos suportados; interoperabilidade 
com PTT da Zebra. Aplicativo para integrar facilmente chamadas PTT 
particulares e em grupo entre computadores móveis suportados da Zebra, 
computadores portáteis suportados de terceiros e rádios bidirecionais 
suportados.
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