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PoC usa infraestrutura 
celular LTE das operadoras,
permitindo comunicação em 
grupo ou individual através da 
telefonia móvel convencional

Comunicação instantânea
O botão PTT permite

PoC Push to talk
Over Cellular

O PoC ou como definido por seu acrônimo em inglês, Push to talk Over cellular, é uma tecnologia que 

permite a emulação de serviço de rádio convencional, operando em tecnologias, 2G, 3G, 4G e WiFi assim, 

estabelecendo uma rede de rádio sem limites que utiliza a infraestrutura celular das operadoras móveis.

Dessa forma, a comunicação em grupo ou frota pode ser realizada por meio da telefonia móvel celular 

convencional, expandindo a rede de cobertura e oferecendo flexibilidade.

 Funciona como um rádio,
mas aproveita a arquitetura de rede celular

Comunicação profissional
através da rede celular

Transferência de dados,
voz, imagem e vídeo

O que é PoC?



Opções de comunicação
Celulares | PoC | Rádios Convencionais 

O crescimento dos serviços de PoC está sendo alimentado pelo crescimento da força de trabalho móvel 

e pela adoção global de (IoT) Internet das Coisas. De acordo com a Persistence Market Research, a taxa de 

crescimento anual composto do mercado de PoC (CAGR) é de 9,7% de 2019 a 2029; com 

a participação de mercado aumentando de US $ 3,2 bilhões para US $ 10 bilhões nos próximos 10 anos.
O crescimento mais rápido ocorrerá no segmento de serviços, que inclui transporte, hospitalidade e 

trabalho móvel, como construção, segurança privada, entre outros.

G e r a i s M i s t a s E s p e c i a l i z a d a s

CELULARES RÁDIOS PoC
Foco em recursos de 

multimídia, variedade de 
aplicativos de terceiros e o 

uso em redes públicas.

RÁDIOS
CONVENCIONAISFoco na comunicação

instantânea, com alguns 
recursos de rádios

profissionais suportados 
pela versatilidade de usar 

redes de celular

Foco na comunicação
profissional e missão crítica 

com características 
técnicas de operação

e infraestrutura

Projeção de uso da tecnologia POC



PoC

Fornecer um dispositivo PoC 
dedicado ao funcionário 
garante um foco maior em 
suas tarefas diárias, maior 
capacidade de resposta, 
melhor coordenação da 
equipe de trabalho e mais 
segurança para a equipe.

/ celular

PoC / rádio

O PoC simplifica o gerenciamento 
de chamadas para que você não 
procure contatos ou números de telefone.

O PoC tem chamadas instantâneas 
de grupo e individuais

O PoC fornece alarme de 
emergência com apenas um toque

O  PoC é instantâneo para responder
sem ter que esperar por um "sino tocar"

O PoC tem mais potência de áudio,
 ideal para ambientes ruidosos

O PoC é produtividade na atividade 
operacional, pois é um dispositivo 
criado para o local de trabalho 

Os rádios bidirecionais têm 
um alcance que depende da 
cobertura do rádio e, por sua 
vez, do investimento em 
equipamentos de infraestru-
tura, como repetidores, fontes 
de alimentação, antenas, 
torres e obtenção de uma 
licença da ANATEL.

O PoC facilita com a utilização das 
redes celulares existentes

O PoC é fácil e prático de usar
não requer conhecimento prévio

O PoC é ergonômico, com um 
design mais leve é fácil executar 
trabalhos móveis.

O PoC é economia de infraestrutura, 
especialmente para as empresas que 
buscam gerenciar suas comunicações

O PoC é versátil, tendo fácil acesso a 
conteúdo multimídia com alguns 
de seus equipamentos.

Ou PoC é acessível, seu 
gerenciamento é feito 
através de uma interface web



Trabalhando em redes celulares, fornecendo flexibilidade ao 
escolher a operadora de sua escolha.

AMPLA COBERTURA

O equipamento PoC da Hytera possui a capacidade de trans-
ferência de dados, voz, vídeo e imagem que auxiliam nas 
tarefas de trabalho diárias. PNC380 e PNC550)

USO MULTIMÍDIA

Graças à conexão com redes públicas, o PoC permite fazer 
chamadas sem limite de cobertura através do serviço Wi-Fi.

COMUNICAÇÃO A LONGA DISTÂNCIA

O serviço de comunicação PoC é muito mais barato e 
flexível, oferecendo soluções rápidas para pequenas 
e médias empresas

REDUÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL (CAPEX)

O PoC tem a vantagem de poder trabalhar através de uma 
conexão WIFI, no caso de transferência de áudio, vídeo ou 
imagem, além de chamadas por aplicativos de celular.

INTEGRAÇÃO WIFI

Graças ao botão PTT dedicado, diferente dos aplicativos
para celular que usam essa função sem botão exclusivo.

COMUNICAÇÃO INSTANTÂNEA / BOTÃO PTT

O áudio excede substancialmente o de um telefone celular, 
estando mais próximo do de um rádio profissional.

POTÊNCIA DO ÁUDIO

Suporta a utilização diária de um trabalhador, sem medo de 
quebras ou danos fáceis.

ALTA RESISTÊNCIA

Controle de equipamentos através da plataforma Hytera 
Hytalk, melhor supervisão da força de trabalho.

ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA - GPS INTEGRADO

EQUIPAMENTOS PARA USO PROFISSIONAL
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PoC  Pontos Fortes

Maior produtividade, menos distrações que podem 
resultar em acidentes de trabalho, usando dispositivos 
que não são focados no trabalho diário.

C A R A C T E R Í S T I C A S  
M I S T A S  D E  R Á D I O  

E  T E L E F O N E  C E L U L A R



Graças ao botão PTT dedicado, diferente dos aplicativos
para celular que usam essa função sem botão exclusivo.

PoC  
Versatilidade de equipa-
mentos, o que permite o 
fornecimento de diferentes 
funções, como: ligações em 
grupo, ligações individuais, 
botão de emergência, 
videochamadas, entre 
outras.

Permite centralizar a 
administração em um 
servidor cloud para 
facilitar o acesso às 
informações

OPERAÇÃO PoC

HYTERA 

DESPACHO

GESTIÓN

SERVIDOR
EN LA NUBE

EQUIPOS POC

APP + SIM CARD

O despachante pode 

desativar e reativar um 

rádio, executar o monitora-

mento remoto, receber 

alarmes de emergência, 

além de gravação, registro 

e reprodução de chama-

das completas. 

Gerenciamento de 
grupos, usuários e contas. 
O sistema tambem 
permite monitoramento 
de frota com rastreio da 
localização de motoristas 
e rotas de viagem com 
registro de data e hora.

Permite o uso de 
aplicativos de terceiros, 
bem como a opção de 
planos de dados através 
das operadoras de 
celular

Como funciona
nossa tecnologia PoC?

Plataforma Hytera Hytalk  
Hytera HyTalk é uma solução completa de tecnologia PoC de ponta a ponta, incluindo acesso à rede, rádios 
PoC, Bodycams, plataforma de gerenciamento e aplicativo de despacho. O Hytera HyTalk também é compatí-
vel com telefones celulares Bring Your Own Device (BYOD) através da instalação do aplicativo apropriado, 
dando flexibilidade aos usuários que também precisam de acesso celular.

GESTÃO

SERVIDOR
NA NUVEM

RÁDIOS PoC

APP + SIM CARDDESPACHO



Rádios PoC Hytera 

PNC370 PNC380 PNC550
Equipamento de entrada
prático, muito produtivo
é focado no poder
voz e excelente
desempenho de
bateria, ideal para usar
em trabalhos com
alto ruído ambiente.

Equipamento intermediário
versátil com opção
chamadas para telefones 
celulares comunicação 
instantânea e funções 
básicas de transmissão 
de dados, imagens e vídeo.

Equipamento avançado
funcionalidades de smartphone 
e rádio integrados.
 IP68, resistente, robusto, fácil 
de usar e com design elegante, 
ideal para  executivos.

Descrição geral

A Hytera oferece uma linha 
diversificada e completa de 
equipamentos POC, para suprir 
as necessidades de diferentes 
tipos de usuários e os 
requisitos em seus ambientes 
de trabalho bem como seu 
orçamento



Resistente a água
e robusto

Áudio poderoso

Mensagens de texto

Câmera integrada

Chamadas por celular

Desempenho da bateria

Com Android e
funções completas

Câmera e aplicativos
Multimídia + NFC

Tela sensível ao toque
de 5 polegadas

Áudio alto e claro

Bateria de longa duração

Durável e resistente
Chamadas telefônicas
para telefones celulares

Botão PTT dedicado      Conexão 3G - 4G - Wifi
GPS      Áudio potente     Bluetooth incorporado

Rádios PoC Hytera 
Características comerciais

PRODUTIVIDADE VERSATILIDADE INTEGR AÇÃO



Áudio alto e claro

Bateria de longa duração

Transmissão de vídeo

Câmera grande angular

Robusto e resiste a água

Tela de toque de 2,8”

BodyCam PoC Hytera 
Características comerciais

Botão de emergência

Lente rotativa 216º

Botão PTT grande

Visão noturna

VM780

Equipamento ideal para 
obtenção de provas em 
segurança pública e 
privada.

Integra uma câmera corporal 
com um microfone de alto-fa-
lante remoto para capturar, 
armazenar e compartilhar 
evidências de vídeo, áudio e 
imagem. Permite comunicação  
via 3G / 4G / Wi-Fi e chamadas 
de voz.



Onde usar o PoC Hytera
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1
Comunicação instantânea 
para relatar emergências 
ou situações anormais 

Cobertura em todos os pontos 
de vigilância graças à conexão 
com redes públicas.

Voz clara para responder a
ocorrência, mesmo em locais 
barulhentos.

3

Excelente duração da bateria para 
longos turnos de vigilância.
Lanterna adicional para rondas 
noturnas.

Segurança

O PoC é uma ferramenta ideal para empresas de segurança que precisam fortalecer sua 

operação e que atualmente usam rádios bidirecionais, mas que para tarefas administrati-

vas e de suporte às vezes usam telefones celulares, o que não é a ferramenta ideal nessa 

área de trabalho. O PoC é ideal para complementar essas necessidades de comunicação 

PTT sem investir em mais infraestrutura.



Onde usar o PoC Hytera  

2

4

1
Comunicação versátil 
e instantânea através da
rede de celular existente

Monitoramento GPS através
da plataforma de controle
e despacho

Envio de imagens ou vídeos 
para notificar uma entrega
ou atualizar o status.

3

Resistente à dinâmica de trabalho
diária na entrega de mercadorias

O PoC também fornece uma solução econômica para organizações menores, como varejo e 

hospitalidade, onde as soluções tradicionais de rádio podem ser mais do que o necessário 

ou um investimento muito alto.

Entregas



Onde usar o PoC Hytera
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1
Em tarefas integradas de negócios 
e operações, o Hytera PoC é ideal 
porque combina perfeitamente 
essas duas funções

Acesso às informações on-line, 
baixando relatórios, inventários,
planilhas e todos os documentos 
através do PoC

Chamadas internacionais
através de WIFI que permitem
confirmar processos de exportação

3

Tranquilidade por ter equipamentos 
resistentes à quedas, ambientes 
empoeirados e até água, com uma tela 
Gorilla Glass que garante durabilidade.

Logística

O PoC é particularmente útil para empresas que precisam se comunicar em locais distantes ou 

com forças de trabalho móveis, como empresas de serviços de frotas de veículos ou empresas 

de logística. Essas empresas geralmente preferem não investir capital na infraestrutura neces-

sária para redes de rádio de área ampla.



Onde usar o PoC Hytera
Indústria e Comércio

2

4

1
Aplicativos Android para revisar 
estoques, devoluções de 
mercadorias, entre outros.

Acesso a dados multimídia  para 
enviar informações importantes 
de suporte à produção

Acesso a redes públicas para 
reduzir custos adicionais de 
infraestrutura de comunicação

3

Comunicação instantânea entre 
diferentes pontos de venda para 
fornecer uma resposta mais rápida 
ao cliente.

O PoC é particularmente útil para o setor de indústria e comércio, que geralmente possuem 

pontos de venda ou plantas em diferentes locais e requer maior coordenação entre eles, a fim 

de fornecer uma resposta rápida e assertiva aos seus clientes.



Os rádios PoC têm excelente 
qualidade de áudio, portanto, 
usar uma máscara não será
 um problema.

O botão PTT permite que 
você fale e receba uma 
voz clara, sem ter que 
colocar o rádio na sua cara.

Seu design permite uma
fácil manuseio do 
equipamento usando luvas

Equipamento fácil de limpar,
com certificações militares, 
para oferecer maior
resistência e durabilidade.

3

É importante treinar e ensinar 
sua equipe. Dessa forma, há 
maior controle sobre a limpe-
za e o uso dos Rádios PoC.

1
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4

Onde usar o PoC Hytera 
Uso em tempos de contingência



O PoC pode ser
integrado aos sistemas  
de rádio profissionais?

Sim, a tecnologia POC pode complementar os sistemas de 
rádio convencionais, melhorando a cobertura sem a necessi-
dade de infraestrutura adicional, expandindo assim a gama 
de operações da empresa.

Os rádios convencionais e os rádios POC têm como objetivo 
melhorar as comunicações corporativas, em oposição aos 
telefones celulares destinados a comunicações pessoais.

Leve em consideração que:
A solução  PoC depende de uma operadora externa ou Wi-fi

Leve em consideração que:
Em situações de missão crítica, sugere-se 
o uso de comunicação especializada, 
independente da rede pública.



Sobre a Hytera
A Hytera é uma empresa multinacional que oferece soluções profissionais de radiocomunicação em 
todo o mundo, é o maior fornecedor de soluções PMR e a marca que mais cresce no setor. 

A Hytera possui o mais completo portfólio de soluções profissionais de radiocomunicação, atendendo 
às necessidades de diferentes setores. Da mesma forma, vale ressaltar que a empresa possui alto 
padrão de inovação, dedicando 13% do seu orçamento anual ao desenvolvimento e inovação de tecno-
logia; com a implantação de 5 centros de P&D que atuam no desenvolvimento de equipamentos PMR 
de última geração. 

Por que escolher
a tecnologia Hytera?

+100 +120 + 4000
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Hytera Comunicações do Brasil Ltda.
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http://www.hytera.com.br

Telefone: +55 113192 6609


