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AVTEC SCOUT SELECT PARA
SOLUÇÕES MOTOTRBO
AMPLIÁVEIS. SEGURAS. CONFIÁVEIS. DE EFICÁCIA COMPROVADA.
Aeroportos, empresas de serviços públicos, parques de diversões, plantas de manufatura, hotéis: o
que esses lugares têm em comum? As pessoas. Você não compra um sistema de comunicações
simplesmente para facilitar a comunicação. Faz isso para proteger seu pessoal, seus bens e seus
negócios. Quando a segurança, a produtividade e a confiabilidade são primordiais, você precisa de
um sistema de comunicações de uma empresa que compreenda o que é importante para você.
As consoles Avtec Scout™ Select são a solução de despacho oficial
para os sistemas de rádio MOTOTRBO™, e podem se conectar aos
sistemas MOTOTRBO através de uma conexão com ou sem fio. A
série de soluções Avtec Scout Select é totalmente compatível com
todos os sistemas de rádio MOTOTRBO e pode se conectar a
soluções Motorola P25 via CSSI, e a sistemas ASTRO convencionais
ou troncalizados por meio de uma estação de controle. Além disso,
as consoles de despacho Avtec Scout Select são compatíveis com
outras soluções de rádio proprietárias e baseadas em padrões,

FOLHETO | AVTEC SCOUT SELECT PARA MOTOTRBO

sistemas de banda larga PTT sobre celulares (POC) e tecnologias de
telefonia existentes, o que lhe oferece uma grande flexibilidade para
selecionar as tecnologias adequadas tanto dentro do centro de
comando como no campo. Ao ser uma solução perfeitamente
ampliável que se adapta a ambientes com uma console ou com
centenas delas, Avtec Scout Select acompanha o crescimento de sua
empresa, independentemente do tipo de configuração: de um local,
de múltiplos locais, regionais ou móveis.

A SÉRIE DE SOLUÇÕES ESCOLHIDA PELOS
LÍDERES DO SETOR
A série de soluções Avtec Scout é atualmente utilizada pelas principais
companhias aéreas dos EUA, dezenas de empresas de serviços públicos e
empresas da Fortune 500, e centenas de organizações de segurança
pública. Milhares de sistemas de consoles Avtec Scout já foram
implantados com sucesso em salas de controle e ambientes empresariais
de todo o mundo.

SERVIÇO TÉCNICO E SUPORTE
Os clientes podem contar com o suporte 24x7x365 de uma equipe
especializada e de parceiros de negócios autorizados. Muitos parceiros
de negócios da Motorola Solutions foram treinados para fornecer suporte
local aos usuários do sistema Avtec Scout Select.
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AVTEC SCOUTCARE
O programa de suporte e manutenção de software Avtec ScoutCare™ foi
projetado para clientes que valorizam a segurança e o desempenho de
seus sistemas. Como parte da assinatura, Avtec ScoutCare ajuda a
maximizar o tempo de funcionamento do sistema com acesso a pessoal
treinado de suporte técnico, entre muitos outros benefícios, o que
permite que você se concentre na atividade principal de sua empresa e
no gerenciamento de suas operações.
Se você prefere não terceirizar seu sistema de console de despacho
Avtec Scout Select, a licença de ScoutCare inclui o treinamento de
administrador para fornecer-lhe as habilidades necessárias para atender
seu próprio sistema. Esta abordagem abrangente de interação com o
cliente, proporciona a você um sistema e uma equipe de trabalho
confiáveis.
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CONHEÇA A SÉRIE DE SOLUÇÕES
AVTEC SCOUT SELECT
As consoles Avtec Scout Select são baseadas em padrões abertos para um máximo nível
de compatibilidade com tecnologias de rádio, telefonia, POC e banda larga.
As consoles Avtec Scout Select podem ser implantadas em
ambientes de despacho fixos e móveis para obter comunicações
seguras e convergentes entre diferentes locais e regiões. A série de
soluções Avtec Scout Select atende a todas as necessidades de seu
centro de despacho, independentemente da complexidade do
sistema. As consoles de despacho Avtec Scout Select estão

disponíveis em três modelos diferentes. Elas podem ser combinadas
em sua rede conforme for necessário para que cada despachador
conte com a console adequada para fazer seu trabalho. Você pode
atualizar a licença de sua posição de console a qualquer momento
para aumentar facilmente a capacidade toda vez que suas necessidades
mudarem.

A SOLUÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO RECOMENDADA PARA MCC 5500 E MIP 5000
Na hora de pensar uma estratégia de substituição de suas consoles de despacho Motorola Solutions MCC 5500 e
MIP 5000, deveria considerar a série de produtos Avtec Scout Select se o que está procurando é uma solução
segura, flexível e confiável. As consoles Avtec Scout Select são totalmente compatíveis com todos os recursos e
sistemas que você utiliza diariamente para melhorar a consciência situacional e coordenar a resposta de sua
equipe em campo.
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AVTEC SCOUT SELECT 800
Avtec Scout 800 oferece o máximo valor possível para seu centro de comando com um investimento
mínimo. Admite até oito canais de rádios ou telefones com consoles fixas ou móveis, e foi
projetada para ser integrada facilmente e de maneira segura a qualquer uma das principais
interfaces de rádio, telefonia e de banda larga/LTE, Além disso, sua compatibilidade com as
consoles Scout 400 permite ampliar facilmente seu sistema à medida que as necessidades de seu
centro forem mudando, proporcionando-lhe uma solução de despacho ampliável e redundante,
baseada em software.

AVTEC SCOUT SELECT 400
A console Avtec Scout 400 é uma solução rentável que permite controlar até quatro canais de
rádios ou telefones em ambientes fixos ou móveis. Como toda a série de soluções Avtec Scout
Select, ela usa uma plataforma de código único para se integrar com as principais interfaces de
rádio, telefonia e banda larga/LTE. E também é fácil de expandir, já que suporta consoles
Scout 400 adicionais, para contar com outra opção de console de despacho redundante, segura
e ampliável.

PARA MAIS CAPACIDADE
AVTEC SCOUT EX
Os usuários avançados que administram centenas de recursos diariamente confiam em Avtec
Scout EX, nossa solução mais robusta para sistemas de rádio convencionais e troncalizados, e
tecnologias de telefonia e de banda larga/LTE. Scout EX permite aos despachadores monitorar
com segurança até 250 canais, e suporta 2.000 canais por console de centros de despacho fixos
e móveis para uma solução confiável e ampliável.
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POR QUE OS CLIENTES PREFEREM
AVTEC SCOUT SELECT?
CONECTE-SE COM AS PESSOAS CERTAS... SEMPRE
Independentemente do tipo de sistema de comunicação que você tenha, as consoles Avtec Scout
Select são totalmente compatíveis, proporcionando-lhe maior eficiência e colaboração. A série de
soluções Avtec Scout Select suporta rádios convencionais e troncalizados com interfaces baseadas
em padrões ou proprietárias, bem como tecnologias de telefonia e POC de banda larga. Ao fornecer
suporte para sistemas de rádio existentes, as consoles Avtec Scout Select ajudam a simplificar o
processo de migração para uma plataforma MOTOTRBO.

PRECISA DE UM SISTEMA CONFIÁVEL?
Os sistemas de console Avtec Scout Select são totalmente redundantes, suportam uma arquitetura
geograficamente dispersa e foram projetados para garantir a continuidade operacional a qualquer
momento, independentemente da situação.

SEU FLUXO DE TRABALHO, SUA ESCOLHA
Com as Aplicações Autorizadas da Motorola você pode personalizar seu sistema para incluir
localização e rastreamento por GPS, perímetro virtual, mensagens de texto e gerenciamento de frota.
Para aprimorar a eficiência de seu centro, a API flexível de Avtec Scout Select permite controlar os
dispositivos E/S AUX, dispositivos SIP e periféricos, e integrar recursos baseados na web, tais como
câmeras, feeds de vídeo, monitoramento de sistema e aplicações meteorológicas.

MIGRE OU AMPLIE SEU SISTEMA EM SEU PRÓPRIO RITMO
Construa um centro de comunicações do tamanho que você precisa agora e proteja seu investimento
adicionando capacidade e recursos à medida que suas necessidades forem crescendo ou mudando.
Como os componentes da console Avtec Scout Select são totalmente compatíveis entre eles, você
pode criar um sistema que pode ser ampliado de um a 2000 terminais ou de uma console a centenas
delas para atender às suas necessidades específicas, inclusive quando suas exigências forem
diversas e mudarem com o tempo.

DESPACHE À SUA MANEIRA

Seu centro de despacho está localizado em uma sala de controle ou distribuído por vários locais em
diferentes cidades ou países? A série de soluções Avtec Scout Select permite que você configure,
gerencie e controle seu sistema independentemente de sua localização. Você precisa despachar
recursos estando fora da sala de controle? As consoles Avtec Scout Select podem ser instaladas em
um laptop ou tablet - em uma sala ou em campo - para monitorar e controlar as operações ao estar
longe da central de despacho e permanecer em contato com o pessoal que gerencia e responde aos
incidentes em andamento.

PERSONALIZE AS TELAS SEGUNDO SEU FLUXO DE TRABALHO

Você necessita que suas telas reproduzam seu sistema de console existente para simplificar o
treinamento de seus despachadores? Contamos com isso. Você tem um fluxo de trabalho específico
que requer um design de tela personalizado? Não há problema nenhum. As consoles Avtec Scout
Select oferecem a flexibilidade que você precisa para otimizar a eficiência de seu centro.

CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE SEGURANÇA
PARA MAIOR TRANQUILIDADE
Os ataques cibernéticos são mais frequentes do que nunca. A série de soluções Avtec Scout Select
cumpre com NERC-CIP/NIST 800-53 para garantir que seu sistema de console atenda aos requisitos
de segurança corporativos e regulamentares.

GRAVADORES DE REGISTROS
As consoles Avtec Scout Select são compatíveis com gravadores de registro de múltiplos parceiros,
armazenando não apenas áudio, mas também metadados como IDs de rádio e números de telefone,
o que torna mais rápida e fácil a recuperação de suas gravações.
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CARACTERÍSTICAS
SCOUT 400

SCOUT 800

SCOUT EX

Integração MOTOTRBO™







Integração de sistemas SMARTNET®/SmartZone™ troncalizados







Convencional e troncalizado P25 Fases 1 e 2 (inclui ASTRO)







DMR/NXDN/MPT-IP/IDAS/ED-137







Sistemas Harris EDACS®/OpenSky®







Telefonia aprimorada







Cisco Instant Connect







Wave/ESChat







Suporte NENA (compartilhamento de fones de ouvido)







Posições de despacho

8

8

800

Canais

4

8

2000

Número máximo de chamadas simultâneas (recepção)

4

8

50

Número máximo de chamadas simultâneas (transmissão)

4

8

20

Atualizável para maior capacidade





N/A

Patch permanente







Gravação de rechamada instantânea (IRR)/Gravação de registros/Mobilidade
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produto. Ótima relação
“Excelente
com o cliente. Suporte técnico ao

cliente de primeiro nível. Se o que
você precisa é de um sistema de
comunicações de despacho, esta
é a empresa que deve contatar.
Não vai se arrepender.

”

MIKE THOMAS, Comissão Florestal, EUA

UMA ÚNICA PLATAFORMA.
UMA INFINIDADE DE POSSIBILIDADES.
A série de soluções Avtec Scout Select centraliza todas suas comunicações, independentemente da
complexidade de seu sistema. Saiba como nossas soluções confiáveis, ampliáveis e de comprovada
eficácia podem se adaptar a qualquer ambiente para ajudar você a proteger pessoas, ativos e meios
de vida com o sistema de comunicações mais eficiente.

Para mais informações sobre Avtec Scout Select con MOTOTRBO, visite

motorolasolutions.com/pt_xl/products/avtec-scout-dispatch.html
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