Instrukcja obsługi

Konsola Dyspozytorska

TRX S.C.
15-743 Białystok
ul. Wierzbowa 8

tel. 85 662 88 11
fax. 85 662 88 10
trx@trx.pl
www.trx.pl

1. Opis produktu
Mobilna Konsola dyspozytorska powstała w celu integracji wielu systemów łączności
radiokomunikacyjnych i telefonicznych, ułatwienia pracy i komfortu obsługi urządzeń
komunikacyjnych dla użytkownika.
Dzięki wykorzystaniu urządzeń zdalnego sterowania radiotelefonem SGM5ES VoIP,
Konsolą Dyspozytorską możemy sterować zdalnie poprzez sieć IP wieloma
radiotelefonami równocześnie. (Obsługiwane modele radiotelefonów to np. Motorola
GM360, Motorola DM3600, Motorola DM4600, Kenwood NX700, Hytera MD785 i wiele
innych.).
Konsola Dyspozytorska daje możliwość nadawania i odsłuchiwania sygnału audio z wielu
radiotelefonów równocześnie, odczytu zawartości wyświetlacza i obsługi przycisków
radiotelefonów.
W przypadku niektórych z tych radiotelefonów (posiadających moduł GPS) możliwa jest
także lokalizacja urządzeń w terenie i wizualizacja położenia oraz ścieżki ruchu
radiotelefonu.

Konsola Dyspozytorska TRX może być zainstalowana zarówno na platformie stacjonarnej,
jak i mobilnej – wedle preferencji użytkownika.
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2. Obsługa aplikacji Konsoli Dyspozytorskiej

Rys. 1. Ekran logowania

Praca z Konsolą dyspozytorską TRX wymaga zalogowania się użytkownika do systemu za
pomocą loginu i hasła. Każdy użytkownik może mieć własne konto z indywidualną
konfiguracją komponentów wyświetlanych w oknie aplikacji. (rys. 2)

Rys. 2. Ekran Konsoli Dyspozytorskiej TRX
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Ekran pulpitu konsoli (rys. 5) podzielony jest na zakładki, na których mogą być grupowane
poszczególne komponenty użytkowe m.in. klawiatura telefoniczna, pulpit sterowania i
obsługi radiotelefonu. Elementy te mogą być skalowane oraz umieszczane w dowolnej
konstelacji na wybranej zakładce.

Zmiana rozmiaru lub położenia na ekranie danego elementu nie powoduje przerw w pracy
konsoli dyspozytorskiej.

2.1. Obsługa systemów telefonicznych
Z punktu widzenia systemów telefonicznych konsola dyspozytorska TRX jest terminalem
SIP dostępnym pod konkretnymi, unikalnymi numerami telefonicznymi. System pozwala
na obsługę dowolnej liczby linii SIP i umożliwia wykonywanie i odbieranie połączeń w sieci
publicznej i/lub resortowej.

Rys. 3. Komponenty połączeń telefonicznych

Na ekranie Konsoli dyspozytorskiej w komponentach telefonicznych (rys. 3) wyświetlane
są informacje o:
a) aktywnie prowadzonych rozmowach,
b) połączeniach oczekujących w kolejce,
c) historii rozmów telefonicznych (w tym połączeń nieodebranych).
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Jeśli w konfiguracji została wybrana funkcja lokalnego nagrywania rozmów, wówczas
rozmowy zapisane w historii mogą być odsłuchane po kliknięciu na ikonę

►.

Oprogramowanie konsoli operatorskiej pozwala również na przekazywanie połączeń oraz
tworzenie pokoi telekonferencyjnych. (rys. 4)

Rys. 4. Konferencje

2.2. Obsługa systemów radiotelefonicznych
Połączenie z radiotelefonami jest ustanawiane poprzez oprogramowanie Serwer RoIP
zainstalowane bezpośrednio na sterowniku radiotelefonu, na serwerze
radiokomunikacyjnym lub konsoli dyspozytorskiej. Obsługa systemów radiotelefonicznych
realizowana jest za pomocą komunikacji konsoli ze modułami sterowników podłączonych
do wybranych radiotelefonów.

W chwili obecnej rozwiązanie TRX umożliwia obsługę następujących modeli
radiotelefonów:
•

Motorola serii GM

•

Motorola serii DM

•

Ericsson Edacs Orion

•

Harris M7100

•

Hytera MD785

•

Kenwood NX (NexEdge)
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Na ekranie konsoli dostępne są panele umożliwiające obsługę oraz podgląd stanu
wyświetlaczy wybranych radiotelefonów. (rys. 5) Nadawanie (PTT) odbywa się poprzez
naciśnięcie na ekran radiotelefonu.

Rys. 5. Przykładowe ekrany radiotelefonów.

Każdy z radiotelefonów posiada swoją indywidualną regulację głośności (która po
ponownym zalogowaniu wraca do standardowego stanu).

Istnieje także możliwość regulacji głośności całej konsoli (w konfiguracji audio), czy też np.
głośności dzwonka telefonu.

Możliwa jest także dezaktywacja poszczególnych przycisków radiotelefonu wyświetlanych
na ekranie (w konfiguracji po stronie serwera).
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Funkcja „cross-band” pozwala na zestawianie połączenie pomiędzy dwoma różnymi
systemami radiowymi. Można to zrealizować przeciągając komponent radiotelefonu na
komponent cross-band.

Rys. 6. Funkcja radio cross-band

Użytkownik ma dostęp do historii wywołań radiotelefonicznych. Jeśli w konfiguracji konsoli
wybrana została funkcja lokalnego nagrywania rozmów wywołania zapisane w historii
mogą być odsłuchane po kliknięciu na ikonę

►.

Rys. 7. Komponent historii radiowej
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2.3. Moduł lokalizacji
Moduł mapowy obsługuje wizualizację położenia radiotelefonów przenośnych lub
przewoźnych na tle map dostępnych w zasobach OpenStreetMap. Lokalizacja
radiotelefonów ustalana jest na podstawie odbioru sygnału GPS.

Rys. 8. Wyświetlanie pozycji

Rozwiązanie TRX oprócz bieżącego śledzenia pozycji umożliwia również zapis oraz
odczyt historii lokalizacji w wybranym zakresie czasowym.

Rys. 9. Wyświetlanie historii lokalizacji
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2.4. Odtwarzanie korespondencji z rejestratora KSRC
Korespondencja telefoniczna oraz radiotelefoniczna realizowana za pomocą konsol
dyspozytorskich może być także rejestrowana za pomocą zewnętrznych rejestratorów
rozmów serii KSRC.

Nagrania te mogą być odsłuchiwane na konsolach za pomocą komponentu: Przeglądarka
internetowa. Na ekranie konsoli dostępna jest lista nagrań z wybranego zakresu
czasowego wraz z informacją o dacie, czasie trwania oraz ewentualnych numerach obu
stron korespondencji.

Rys. 10. Ekran rejestratora
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Po wybraniu docelowego nagrania możliwy jest odsłuch treści audio (rys. 11).

Rys. 11. Odsłuch treści nagrania na rejestratorze

2.5. Konfiguracja urządzeń audio
Konfiguracja urządzeń audio umożliwia spersonalizowane ustawienie urządzeń
odtwarzających i nagrywających. Możliwe jest wykorzystanie urządzeń w dowolnym
układzie (np. mikrofon z USB i głośniki wbudowane komputera, mikrofon z komputera i
głośniki USB, mikrofon wbudowany i głośniki wbudowane itd.)

Rys. 12. Konfiguracja urządzeń audio
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Stworzenie zestawu audio odbywa się poprzez zaznaczenie jednego urządzenia
odtwarzającego, jednego urządzenia nagrywającego i wciśnięcie przycisku Dodaj.

Można także zmienić nazwę takiego zestawu (nazwa ta będzie wyświetlana na ekranie
głównym Konsoli Dyspozytorskiej TRX w zestawach audio. W tym celu zaznaczamy
zestaw którego nazwę chcemy zmienić, klikamy Zmień nazwę, wpisujemy nową nazwę
zestawu i potwierdzamy klawiszem Enter.

Usunięcie urządzenia realizuje się poprzez zaznaczenie go na liście w konfiguracji
urządzeń audio i wciśnięcie przycisku Usuń.

Utworzone zestawy audio można przypisać do poszczególnych modułów (urządzeń, np.
radiotelefonu, linii telefonicznej SIP czy intercomu pomiędzy konsolami).
W tym celu wybieramy zestaw który chcemy przypisać do urządzenia w zakładce Zestawy
audio (rys. 13) i przeciągamy na wybrany moduł któremu chcemy przypisać ten zestaw
(np. na radiotelefon).

Rys. 13. Moduł zestawy audio

Jeżeli ta operacja nie zostanie wykonana, wszystkie moduły będą miały przypisane
domyślne urządzenie odtwarzające i nagrywające.
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2.6. Skrócone nadawanie/wybieranie
W Konsoli Dyspozytorskiej TRX możliwe jest także utworzenie przycisków szybkiego
nadawania i szybkiego wybierania.

2.6.1. Skrócone wybieranie
Przyciski skróconego wybierania służą do szybkiego wybrania numeru telefonicznego i
wykonania połączenia. Konfiguracja ich odbywa się poprzez serwer web.

Rys. 14. Przyciski skróconego wybierania

Styl przycisków jest w pełni konfigurowalny poprzez tworzenie tzw. wzorców przycisków –
możliwa jest zmiana koloru, czcionki, kształtu itp.
Tworzenie wzorców przycisków realizowane jest także po stronie serwera web.

2.6.2. Skrócone nadawanie
Możliwe jest także stworzenie przycisków szybkiego nadawania. W przypadku
radiotelefonów cyfrowych jest to wyjątkowo praktyczna funkcja. Umożliwia ona nie tylko
włączenie nadawania, ale także wybór grupy nadawania i kanału na którym użytkownik
chce nadawać. Dla radiotelefonów analogowych możliwe jest tylko włączenie nadawania z
użyciem takiego przycisku.

Rys. 15. Skróty nadawania
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2.6.3. Przypisanie przycisków dla Pulpitu Dyspozytorskiego TRX

Rys. 16. Numeracja przycisków Pulpitu Dyspozytorskiego TRX

Przyciski nadawania dla Pulpitu Dyspozytorskiego TRX przypisuje się w sposób
następujący:
a) Klikamy na przycisk wskazany na rys. 17.

Rys. 17. Przycisk przypisania PTT Pulpitu Dyspozytorskiego
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b) Powinno ukazać się okno jak na rys. 18.

Rys. 18. Okno konfiguracji przypisania przycisków

c) W oknie Konfiguracji przypisania przycisków należy wpisać w formularzu żądaną
konfigurację.

Format konfiguracji (PRZYCISK lub PRZYCISK-STREFA-KANAŁ):
•

Dla samego wciśnięcia nadawania dla konkretnego radiotelefonu należy wpisać
numer przycisku pulpitu który ma włączyć nadawanie.
Przykład 1:
Chcemy włączyć nadawanie na radiotelefonie nr 1, przyciskiem numer 3. W tym
celu otwieramy menu konfiguracji przycisków dla radiotelefonu nr 1, i wpisujemy:

3
Zatwierdzamy przyciskiem OK.
Przykład 2
Chcemy włączyć nadawanie na radiotelefonie nr 1, przyciskami numer 1,2,3. W tym
celu otwieramy menu konfiguracji przycisków dla radiotelefonu nr 1, i wpisujemy:

1
2
3
(Kolejne przyciski oddzielamy Enterem)
Zatwierdzamy przyciskiem OK.

Przykład 3
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Chcemy dla radiotelefonu cyfrowego włączyć nadawanie na radiotelefonie nr 1.
Przyciskiem nr 1 Pulpitu dyspozytorskiego włączyć nadawanie dla strefy 1 i
kanału 1.
Przyciskiem nr 2 Pulpitu dyspozytorskiego włączyć nadawanie dla strefy 1 i
kanału 2.
Przyciskiem nr 3 Pulpitu dyspozytorskiego włączyć nadawanie dla strefy 2 i
kanału 10.

W tym celu otwieramy menu konfiguracji przycisków dla radiotelefonu nr 1,
i wpisujemy:

1-1-1
2-1-2
3-2-10
Zatwierdzamy przyciskiem OK.

2.7. Intercom pomiędzy Konsolami Dyspozytorskimi TRX
Konsole Dyspozytorskie TRX umożliwiają rozmowę dyspozytorów pomiędzy sobą bez
zwłok czasowych, czasu oczekiwania na połączenie z użyciem funkcji intercomu. Funkcja
ta konfigurowana jest po stronie serwera konfiguracyjnego.

Rys. 20. Widżet intercomu

W oknie widoczne jest zalogowanie użytkownika konsoli, informacja czy konsola jest
włączona i podłączona do sieci (PING zielony – konsola połączona do sieci i włączona,
PING czerwony konsola nie ma połączenia do sieci lub nie jest uruchomiona), a także
informacja czy użytkownik po drugiej stronie prowadzi w tej chwili jakąś rozmowę.
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