Tela de rádio / canal

Legenda
1 – Canal selecionado para PTT através do PEDAL ou BARRA DE ESPAÇO.
2 – Tom de alerta: executa um breve tom de alerta nos rádios para chamar atenção do usuário para a
mensagem.
3 – Solo: emudece TODOS os canais, exceto o que foi definido SOLO.
4 – Mudo: emudece o áudio do canal.
5 – Botão PTT: pressione para falar no canal selecionado.
6 – Seleção de canal: seleciona o canal do rádio.
7 – Seleção de grupo: seleciona o grupo de conversação do canal.
8 – Quadro de informações: exibe informações sobre uma chamada e permite visualizar e alterar o
canal do radio base.
9 – Encerrar transmissão: força o desligamento do botão do PTT do outro usuário.

Funções






O melhor para sistemas IPSC, Capacity Plus, Linked Capacity Plus e Connect Plus.
Suporta canais analógicos e digitais com privacidade básica ou avançada.
Chamadas de grupo, privativas, monitoramento remoto e desativação de rádios.
Gravação de voz.
CrossPatch – para rádios master e para repetidores IPSC.




























Conexão via IP a Repetidores IPSC, C+ e LCP (Suporte NAI voz e dados).
Intercom.
Interconexão telefônica SIP com DTMF.
Gateway de email (integração POP3 e SMTP).
Mensagens agendadas de voz e texto.
Localização GPS (mapas rasterizados ou vetoriais).
Envio / recepção de telemetria.
Cerca eletrônica e controle de velocidade.
Webconsole.
Lone worker.
Log de eventos e relatórios com novos filtros.
Serviços de exportar dados.
Tickets de serviço.
Topologia de sistema IP SITE CONNECT e CAPACITY PLUS.
Monitora tráfego em tempo real de canais digitais.
Mapa de qualidade de cobertura de RF.
Relatórios de tráfego de chamadas e pacotes de dados.
Controle em tempo real de alarmes das repetidoras.
Notificações de email.
Suporte para privacidade básica / avançada.
Indispensável ferramenta de diagnóstico para técnicos.
Utilização do canal melhorada: um pacote de dados contém diversas posições GPS.
Envio de dados personalizados por: tempo, distância percorrida ou evento.
Armazenamento de GPS: até 500 K de coordenadas / 7 dias (fora da área de cobertura)*.
Programação da placa através do ar para fácil ajuste do sistema.
Envio de coordenadas GPS junto com telemetria.

Revenda Especialista Motorola, a Agecom fornece rádios e sistemas (analógicos e digitais) profissionais.
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