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Integracja wielu systemów łączności na jednym ekranie!

Radiowe systemy łącznościKomunikacja telefoniczna

Motorola seria GM

Hytera MD785

Kenwood seria Nexedge
Motorola seria DM i DP

Ericsson Orion EDACS 

Telefonia VoIP - SIP, IAX2
Telefonia analogowa i ISDN

Telefonia komórkowa GSM

Połączenie z radiotelefonami jest szyfrowane.

Obsługa wielu kont użytkowników, dowolnie konfigurowalny dostęp do linii
telefonicznych i radiotelefonów

Konfiguracja w pełni przechowywana na serwerze i dostępna z każdej konsoli.
Połączenie LAN/WAN, możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury.

Nieograniczone możliwości rozbudowy, dodawania nowych radiotelefonów 
lokalnych i w odległych lokalizacjach

Profesjonalne komputery All-In-One firmy DELL z ekranem pojemnościowym.

Komfortowa obsługa za pomocą ekranu dotykowego, myszy lub pulpitu 
sterującego TRX VoIP Tiger.

      Konsola dyspozytorska firmy TRX umożliwia łatwe i przyjemne korzystanie z wielu
systemów komunikacyjnych, dowolnych łącz telefonicznych i radiotelefonów podłączonych
lokalnie lub zdalnie, nawet kilkaset kilometrów od biurka dyspozytora!

      Konsola w pełni przenosi stan wyświetlacza na ekran i pozwala na korzystanie ze 
wszystkich przycisków tak, jakby radiotelefon był w zasięgu ręki. 

http://www.trx.pl
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Budowa systemu
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Serwer komunikacyjny 
z centralą Asterisk

Rejestrator rozmów

LAN / WAN

ISDN
VoIP
GSM

      Wszystkie elementy systemu łączą się ze sobą za pomocą sieci LAN/WAN.
Połączenie z radiotelefonami następuje za pomocą serwera komunikacyjnego,
dzięki czemu jednocześnie istnieje tylko jedno połączenie do sterowania 
SGM5E do serwera i jedno do rejestratora rozmów. 
      Pozwala to na użycie łącza o niskiej przepustowości w lokalizacji gdzie 
zamontowany jest radiotelefon.
      Dodatkowo cała komunikacja na radiotelefonach łącznie z treścią 
wyświetlacza może być nagrywana na rejestratorze TRX KSRC i odsłuchiwana
z konsoli dyspozytorskiej.

    System zawiera centralną książkę adresową dostępną z poziomu każdej
konsoli.
     Cała konfiguracja serwera dostępna jest zdalnie przez stronę internetową 
z dowolnego komputera posiadającego przeglądarkę internetową. Pozwala
na łatwe i intuicyjne skonfigurowanie dostępnych dla użytkowników
elementów konsoli, widocznych radiotelefonów, linii telefonicznej, odsłuchu
rejestratora, bramek SMS i książki adresowej.


