
Sistema de comunicação privado

Voz e Video PTT 

Chat de texto, Ratreamento GPS

Operações em grupo

Walkie Talkie

Chamadas privativas ou de grupo



Walkie Labs, LLC

• Desenvolvedora 
• Fundada em 2014

• Localizada na Rússia

• Presença em 33 países

• Grupo CDC telecom é 
distribuidor exclusivo desde 
2014 na América do Sul



O que é o WalkieFleet

http://www.youtube.com/watch?v=5V06Xcq_FNg


WalkieFleet é uma ferramenta de 
comunicação

• Chamadas de vídeo “Push to Talk”

• Chamadas de voz “Push to Talk”

• Chat de texto 

• Troca de arquivos e fotos

• Rastreamento GPS

• Totalmente em português 



Interface cliente WalkieFleet



Chamadas de voz Push to Talk

Como um rádio profissional, mas:
• Mais barato
• Mais funcional
• De fácil implementação

• Privativas ou em grupo

• Gravação de todas as conversas

• Encriptação AES256



Chamadas de video Push to Talk

• Chamadas video PTT em grupo ou privativas

• Suporte a câmeras frontais e traseiras 

• Tudo é gravado em um LOG de eventos

• Encriptação AES256

• Desenvolvimento:
Integração com 
câmeras wearable



Prioridades para grupos e usuários

• Grupos de alta prioridade tem preferência a grupos de menor prioridade
• Grupos de emergência tem prioridade sobre qualquer outro grupo/chamada
• Usuário com alta prioridade pode interromper usuários de menor nível de 

prioridade mas que estejam com chamada em curso



Rastreamento GPS

• Consulta de rota percorrida 
• Rastreamento GPS privativo ou em grupo 
• Localização via requisição (onde está agora?)
• Localização automática (a cada X segundos)



Chat de texto

• Chat de texto privado ou em grupo

• Encriptação AES256 

• Troca de mensagens, arquivos e fotos



Customização WalkieFleet

• Configurações customizadas são geradas no 
primeiro login ou através de arquivos 
predefinidos



WalkieFleet Client: configurações de PTT

• Botão de PTT (caso seu dispositivo possua)

• Estilo do PTT – segurar ou pressionamento único



Client para dispositivos móveis

• Disponível para tablets e smartphones Android

• Suporta Android 4.0 ou superior

• Download gratuito na Google Play



Console de Despacho

• Custom settings are applied at first login or 
by predefined files



Funções da Console Windows
• Controle de múltiplas redes WalkieFleet

• Chamadas de VOZ

• Chamadas de VÍDEO

• Chamada de alerta

• Troca de mensagens de texto, arquivo ou foto

• Rastreamento GPS (Google Map)

• Histórico de rotas percorridas

• Gravação e consulta de comunicações



Integração com sistema de rádio

• Gateway ST-Roip3 se 
conecta a um rádio 
fixo e à rede IP

● Acesso a rede de 
rádio de qualquer 
lugar via app em 
smartphone



Suporte a aparelhos profissionais

● Operação com tela em descanso
● Botão de PTT integrado
● Opções IP67 e Intrinsicamente Seguras (IS)
●

Microfone bluetooth e acessórios para 
operação com tela em descanso



WalkieFleet no Brasil
site: http://www.walkiefleet.com.br/

portal suporte: https://walkiefleet.freshdesk.com/support/login

canal youtube

https://www.youtube.com/channel/UCnCuG986tk_hNkMthvTKEfg/vide
os

Quer testar?
Entre em contato e use nosso server On cloud!

http://www.walkiefleet.com.br/
https://walkiefleet.freshdesk.com/support/login
https://www.youtube.com/channel/UCnCuG986tk_hNkMthvTKEfg/videos
https://www.youtube.com/channel/UCnCuG986tk_hNkMthvTKEfg/videos

