
98% pokrytie územia SR
a

Možnosť komunikácie na území EU
a

Žiadne povolenia ani poplatky TUSR
a

Online GPS lokalizácia na mape
a

Neobmedzený počet rádiostaníc
a

Ľahká a jednoduchá obsluha
a

Textová a hlasová komunikácia
a

Vysoká kvalita prenášaného hlasu

Hlavné prednosti
Dispečerská platforma funguje na bežnom počítači s operačným
systémom Windows. Obsluha tohoto systému má úplný prehľad
nad pohybom všetkých účastníkov siete. Môže jednoduchým
spôsobom komunikovať ako s jednotlivcom tak aj so skupinami,
pomocou klávesnice písať textové, alebo prijímať statusové
správy. Týchto pracovísk môže byť v sieti ľubovoľné množstvo.

Dispečerské pracovisko
GDR

U rádiostaníc je možné online
sledovať ich polohu na
mapovom podklade Google
maps bez nutnosti obmedzenia
hlasovej komunikácie v sieti.

Aplikácia funguje i na bežnom
kancelárskom počítači so
systémom Windows 7 a viac.
Pre komunikáciu je potreba
mikrofón a reproduktory.

GPS lokalizácia Operačný systém

www.florianshop.sk
Tel: 0903 263 167
email: florian@florian.sk

Predaj, služby, servis

WF 4
Dispečerské pracovisko GDR
( Global Digital Radio ) umožňuje
prevádzkovateľovi rádiovej siete
plnú kontrolu nad všetkými užívateľmi.
Má dokonalý prehľad o pohybe na
mapovom podklade Googelmaps v
online režime. Jednoduchým spôsobom
môže komunikovať s jednotlivcami
alebo celou skupinou.

Rádiodispečing GDR



www.florianshop.sk

WF 4 + sw

Global Digital Radio systém využíva ku
komunikácií siete poskytovateľov internetu.
Jedná sa o vysoko flexibilnú, spoľahlivú a
bezpečnú rádiovú komunikáciu. Pokrytie
4G signálom v sieti mobilných operátorov je
na území SR 98%. Na prianie je možné
doplniť o šifrovanie AES-Encryption.
Náklady na vybudovanie a prevádzku tejto
rádiovej siete s neobmedzeným dosahom
sú podstatne nižšie než náklady spojené
s vybudovaním a prevádzkou klasickej siete
rádiostaníc s lokálnym dosahom. Veľkou
výhodou je čistá, ničím nerušená komunikácia
naprieč celou Slovensku republikou.

Rádiostanica v systéme GDR

Nízke vstupné a prevádzkové náklady

Žiadne povolenia a poplatky pre TUSR

Neobmedzený dosah rádiostaníc

Vlastný systém s plnou kontrolou nad užívateľmi

Záznam hlasovej a textovej komunikácie

Využitie sietí: GSM/GPRS/EDGE/TD-SCDMA

LTD-TDD/WIFI

GPS lokalizácia po 10 sekundách

Prehľadný mapový a stelitný podklad

Neobmedzený počet účastníkov rád. siete

Neobmedzený počet dispečerských aplikácií

Čistá a zrozumiteľná komunikácia

Blokovanie, vyradenie rádiostanice na diaľku

Je možné prevádzkovať i na mobilnom telefóne

alebo tablete

Možnosť využívania statusových správ

Výhody a vlastnosti

Systém GDR posúva nielen hranice
dosahu komunikácie, ale aj možnosti
využívania rádiového spojenia s použitím
špičkovej technológie


