
“Alexa, peça ao coruja digital ouvir a NET BR”

Uma skill de voz dedicada aos radioamadores
entusiastas do Digital Voice.

Com dados e streamings em tempo real da
rede DMR BrandMeister, encontre os talk
groups mais movimentados do momento,
obtenha informações atualizadas, inicie um
acompanhamento por voz (TTS), obtenha
notícias e novidades do radioamadorismo,
ouça ao vivo algumas redes selecionadas, etc.

Compatível com todos os dispositivos e 
aplicativos Amazon Alexa configurados 
no idoma Português.

Disponível também no aplicativo 
Amazon Alexa para Android e IOS



1 – Abra o aplicativo Alexa, 
clique em MAIS, depois em 
Skills e Jogos

2 – Procure por coruja, ou
coruja digital. Selecione o
Coruja Digital Voice

3 – Clique em Ativar Para Uso
Pronto! Todos os seus dispositivos
Alexa associados a sua conta terão
esta skill disponível para acionar.

Também disponível pelo website 
Amazon.com.br na seção “Alexa Skills”

Se a pesquisa por “coruja” não exibir esta skill:
Muito provavelmente sua loja preferencial não é a brasileira. Acesse o website amazon.com.br com seu login e
senha, acesse as configurações de sua conta➔ conteúdos, e altere o país da loja Kindle (Kindle Store) para Brasil.
Em seguida, encerre a sessão no aplicativo Alexa no smartphone (Mais ➔ Configurações ➔ Encerrar Sessão) e
depois acesse novamente. Certifique-se também de que o idioma de operação é o Português.





ACESSO BÁSICO

"Alexa, iniciar coruja digital"

INFORMAÇÕES SOBRE UM TALK GROUP

Exemplo: “Alexa, pergunte ao coruja digital informações sobre o grupo [TG]"
Ou após iniciar a skill: "informações sobre o grupo [TG]"
Objetivo: obter os 3 últimos QSOs do TG, e estatísticas de tráfego do TG
[TG] = Qualquer TG iniciado em 724 ou 268, fale pausadamente cada dígito
exemplo: sete dois quatro



DESCOBRIR QUAL O TG MAIS MOVIMENTADO

Exemplo: “Alexa, pergunte ao coruja digital qual o melhor grupo em/no [PAÍS]"
Ou após iniciar a skill: "melhor grupo em/no [PAÍS]"
Objetivo: descobrir quais são os 3 TGs mais movimentados na rede
[PAIS] = Brasil, brasileiro, Portugual, português

ACOMPANHAR OS QSOS DE UM TG (TTS)

Exemplo: “Alexa, peça ao coruja digital para acompanhar o grupo [TG]" 
(variante: "monitorar o grupo [TG]")
Ou após iniciar a skill: "acompanhar o grupo [TG]"
Objetivo: a cada QSO no talkgroup, Alexa anuncia o indicativo do operador, semelhante a 
ferramenta TTS
[TG] = Qualquer TG iniciado em 724 ou 268 ou 915, fale pausadamente cada dígito
exemplo: sete dois quatro



OBTER NOTÍCIAS E BOLETINS

Exemplo: “Alexa, pergunte ao coruja digital sobre as notícias da/de/sobre [FONTE]" 
(Variantes: novidades, boletim)
Ou após iniciar a skill: "notícias/novidades da/de/sobre [FONTE]"
Objetivo: acessar notícias e conteúdos de terceiros, referentes a radioamadorismo
[FONTE]= Algumas disponíveis, D V Brasil (rede brasileira, brandmeister brasil), Defesa Civil, 
Minha Rádio. Sugere-se consultar no próprio menu de notícias, pois estas opções podem 
ser adicionadas ou removidas sem prévio aviso.

DESCOBRIR QUAL A MELHOR BANDA PARA HF

Exemplo: “Alexa, pergunte ao coruja digital sobre a propagação no/em [PAÍS]" 
(Variantes: "melhor banda em/no [PAÍS]")
Ou após iniciar a skill: "propagação no/em [PAÍS]"
Objetivo: informa quais as melhores bandas em HF (mhz) e as estatísticas das últimas 24 horas
[PAÍS]= Brasil, Portugal . Pode-se adicionar outros países, solicite ao suporte.



OUVIR AO VIVO UM TALK GROUP

Exemplo: “Alexa, peça ao coruja digital ouvir a [REDE]" 
(Variante: “para reproduzir a [REDE]")
Ou após iniciar a skill: "ouvir ao vivo a [REDE]"
Objetivo: obter o streaming em tempo real (ao vivo) de um dos TGs pré-selecionados
[REDE] = Opções: "NET B R", "NET C T", ou "NET MUNDIAL". 
Equivalem a: TG742942, TG915+TG268911, TG91 

Outras redes/TGs serão acrescidos com o tempo, conforme a demanda.

Esta skill está apenas no começo.
Mais funções e comandos estão por vir.

Envie suas sugestões!!! 



PRIVACIDADE: Esta ferramenta não armazena nem utiliza seu nome, local,
email, nem qualquer outra informação que possa identificar um usuário. Não
faz rastreamento, não sabe quem chamou qual serviço, não armazena os
comandos de voz, e não compartilha dados com terceiros.

RESSALVAS: Esta ferramenta disponibiliza streaming de aúdio ao vivo baseado
em conversas públicas entre radio amadores, os desenvolvedores e
mantenedores desta ferramenta não possuem qualquer gerência sobre o
conteúdo, bem como não assumem qualquer responsabilidade sobre as ações e
alegações de terceiros. Esta ferramenta pode disponibilizar conteúdos em
inglês, espanhol, ou alemão, pois trata-se de conteúdo que eventualmente
pode ser provido por radio amadores ao redor do mundo que nem sempre
falam português. Esta ferramenta obtém dados de terceiros para operar, tais
como redes da BrandMeister, DVBrazil, PSKReporter, QRZ.COM, ClubLog,
Twitter, dentre outros: os proprietários e mantenedores destes serviços não
assumem qualquer tipo de responsabilidade, nem direta nem solidária nem
subsidiária com esta ferramenta e tampouco quanto aos conteúdos providos
por esta ferramenta.


