TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Ovládací rozhraní:

Displej: dotykový barevný TFT 17“
Kontrastní poměr: 800:1
Počet barev: 16,7 milionu
Pozorovací úhly (vertikální/horizontální): 160 °/160 °
Počet linek (souběžných hovorů): až 25
Počet konferenčních skupin: více než 1 až do dosažení limitu pro současný počet hovorů
Počet tlačítek rychlých voleb: více než 10000 ve dvouvrstvé struktuře záložek a podzáložek

Akustické kanály:

Audio zařízení: mikrotelefon (handset), mikrofon a reproduktory, náhlavní souprava (drátová nebo bezdrátová)
Potlačení ozvěny: aktivní akustické 8-128 ms

Signalizační kanály:

KONOS
DISPEČERSKÉ ŘEŠENÍ

Hlavním smyslem řešení KONOS je usnadnění práce operátorů na dispečerských centrech,
a sjednocení různých způsobů komunikace (telefonie, rádiová volání, rozhlasy, ..) přes jednotné
rozhraní - dispečerský terminál. Celý systém je koncipovaný tak, aby umožnil obsluhu komunikačních
linek skupinami operátorů, dával jim plný přehled o stavu příchozí fronty, a kompletní kontrolu nad
jednotlivými hovory. Naším cílem je, aby se operátor mohl soustředit na podstatu své práce (řešení
krizových situací), a neztrácel cenné vteřiny vyhledáváním informací nebo zápolením s technikou
v situacích, kdy jde o záchranu lidských životů nebo majetku.

VoIP protokol: SIPv2
Transportní vrstva: IPv4 UDP, TCP
Režimy SIP připojení: registrace, trunk režim
Správa KONOS-RGW: proprietární rádiový protokol přes SIP OBC

ZJEDNODUŠENÍ KOMUNIKACE
SPOLUPRÁCE VE SKUPINÁCH
SDÍLENÍ INFROMACÍ A KONTAKTŮ

Hlasové kanály:

INTUITIVNÍ ROZHRANÍ

Zpracování: Comfort Noise Generation (CNG), regenerace ztrácených paketů (PLC)
Transport hlasu: RTP/RTCP
Adaptivní PDV bufery: 1-100 ms
Kodeky: G.711, G.722, G.723, G.726, G.729, iLBC, Speex, AMR, AMR-WB, ostatní v závislosti na řešení projektu
Čas paketizace: 10, 20, 30 ms
Transfer DTMF: RFC2833, SIP INFO

Další technické parametry:

Třebohostická 987/5
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ttc-marconi.com

PROPOJENÍ ŘÍDÍCÍCH SYSTÉMŮ
Dispečerský terminál KONOS-DOT - slouží pro rychlou komunikaci a zpracování telefonních
hovorů. Může být nasazen jako samostatný terminál, nebo jako součást rozsáhlejších dispečerských
řešení.
Hlasové brány - konzole KONOS-DOT může současně pracovat s více telefoními ústřednami
(i od různých výrobců). Volání do analogových i digitálních rádiových sítí je zajištěno pomocí
radiové brány KONOS-RGW. Komponenta legacy gateway umožňuje komunikaci i se speciálními
rozhraními, jako jsou telefony s místní baterií, různé druhy E&M připojení nebo rozhraní se
speciální signalizací, jako například 2 ze 7 a podobně.
Centrální prvky KONOS - aplikační server KONOS-AS zajišťuje centrální správu konfigurací
celého řešení, zálohování uživatelských profilů, sdílení telefonních seznamů a rozložení tlačítek
rychlých voleb mezi operátory, a dle potřeby integraci s vnitřními IT systémy zákazníka. Spolupráci
dispečerů mezi sebou při práci ve skupinách zajišťuje server KONOS-HD, který mezi terminály
předává informace o stavu probíhajících volání, a usnadňuje vstupy do hovorů a jejich předávání.
Součástí řešení mohou být také centrální nahrávací a dohledové servery.

Kontakty
Tel.: +420 234 051 001
Fax: +420 234 814 747
Email: ttcm@ttc.cz

NEZÁVISLOST NA VENDORECH

KOMPONENTY ŘEŠENÍ

Protokoly integrace s PBX: SIMPLE, CSTA
Záznam hlasu a akce: Retia ReDATv3, XML
Řídící počítač: vestavěný s obrazovkou konzole
Operační systém: KONOS-OS Linux
Rozhraní Ethernet: 2x10/100/1000 Mb/s, RJ45
Rezervace portů spojení: 802.1AX
Dálkové ovládání a monitorování: SSH CLI, webové rozhraní, SNMP
Napájení: 100-240V AC
Maximální spotřeba: 90 W
Průměrná spotřeba: 44-50 W
Rozsah provozních teplot: 0-40 °C
Rozměry (š x v x h): 410 x 349 x 83 mm
Hmotnost: 6,2 kg

TTC MARCONI s.r.o.

MODULÁRNÍ ARCHITEKTURA

IČ: 48591254
DIČ: CZ48591254
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Dispečerská platforma pro komunikaci v kritické infrastruktuře

DISPEČERSKÁ KONZOLE KONOS-DOT
Je základním prvkem dispečerského řešení KONOS. Řešení je škálovatelné, a konzole může
pracovat jako samostatný terminál, nebo být součástí rozsáhlejších dispečerských řešení.
Dispečerský terminál je koncipovaný jako all-in-one průmyslové PC s 17“ dotykovou obrazovkou,
vybavené mikrotelefonem, externím mikrofonem, reproduktory a drátovým nebo bezdrátovým
headsetem.

PŘEHLED VLASTNOSTÍ
Příchozí hovory do terminálu:

Akustická a barevná signalizace příchozího hovoru
Indikace příchozího hovoru od volajícího na tlačítku
účastníka
Příjem hovoru zvednutím mikrotelefonu, tlačítkem
pro výběr řádku nebo účastníka
Automatické přepínání aktivního hovoru na přidržení
při příchozím hovoru
Automatické vystoupení dispečera z konference při
příchozím hovoru
Seznam zmeškaných hovorů
Barevná indikace výskytu zmeškaných hovorů

Odchozí volání z terminálu:

Volbou čísla z klávesnice na dotykové obrazovce,
opakovaná volba
Pomocí tlačítek rychlé volby
Předdefinové konferenční skupiny
Výběrem čísla ze seznamu volání nebo z adresáře
Hold (přidržení), Konference, Přepojování:
Přidržení hovorů s přehráním tónu nebo melodie
Automatické přepínání hovoru na hold během jiného
hovoru
Konference s možností zapnutí/vypnutí dispečera
Spojení dvou hovorů a přepojení hovoru na číslo

Radiová komunikace:

Dispečerská konzole je plnohodnotné telekomunikační IP zařízení, s vlastním SIP stackem
a procesory pro zpracování hlasového provozu (nejedná se o pouhou CTI aplikaci). Každý terminál
funguje jako nezávislé zařízení, a je schopný poskytovat své služby dále i při výpadku centrálních
prvků. Nepřetržitá dostupnost jednotlivých komunikačních bran je zajištěná jejich redundantní
architekturou (master-slave model).
Konzole má robustní design - jak z hlediska fyzického HW, který je navržen pasivně chlazený, bez
pohyblivých součástí a prachu-odolný, takže lze zařízení nasadit i v náročných provozech - tak
i z pohledu výpočetního výkonu, kdy je na každém terminálu možné míchat rozsáhlé konference
až o dvaceti účastnících.
Profesionální grafické uživatelské rozhraní je ovládáno pomocí dotykové obrazovky. Jednotlivé
prvky rozhraní jsou (i díky mnohaletému vývoji a zpětné vazbě od uživatelů) navrženy pro maximální
přehlednost a jednoduchost obsluhy. Ovládání konzole je velmi intuitivní a plné zaškolení nového
operátora je otázkou několika hodin.

Současný provoz více dispečerů s několika rádiovými
sítěmi pomocí KONOS_RGW
Práce s poloduplexními sítěmi
Volba propojení s KONOS-RGW
Výběr kanálu (skupiny) KONOS-RGW
Poslech hovorů v kanálu (monitoring)
Možnost současného poslechu několika KONOSRGW
Výběr jednoho audio zařízení pro radio hovory
Výběr aktivní KONOS-RGW pro přenos
Klíčování pomocí tlačítka PTT na sluchátku, tlačítkem
na dotykové obrazovce, nožním pedálem
Indikace stavu KONOS-RGW a stavu přenosu
Seznam aktivit KONOS-RGW

Dohled a kontrola účastníků:

Údaj o dostupnosti a stavu rozhovoru mezi dispečerem
a účastníkem barvou tlačítka
Indikace stavu konverzace: aktivní, přidržení,
konference, příchozí, odchozí
Indikace stavu účatníka: volno, obsazeno, příchozí
hovor
Převzetí příchozího hovoru an účastníka
Nucené ukončení hovoru účastníka

Dohled a kontrola dalších terminálů:

Barevné zobrazení seznamu stavu hovorů u jednoho
nebo u skupiny vybraných dispečerů
Převzetí příchozího hovoru na dispečera
Převzetí volání přidrženého u jiného dispečera

Další funkce:

Záznam o všech aktivních volání a volání na konfereci
na jednom nebo více serverech
Zobrazení seznamu nahraných hovorů, poslech
Krátká a úplná historie hovorů, filtrace
Centrální (firemní) a osobní telefoní seznam
Indikace stavu na terminálu a subsystému (spojení
do pobočkové ústředny, databázový server, záznam
hovoru, atd.)
Aktivace pracoviště zadáním uživatelského jména a
hesla
Načítání osobního nastavení z databázového serveru
Zpracování prioritních a tísňových volání
Nastavení vyzváněcích tónů
Nastavení melodie pro přidržení hovoru
Vzdálený přístup s využitím protokolu SSH
Vzdálená správa přes příkazové rozhraní CLISH
Monitorování z řídícího systému s využitím SNMP,
včetně rozšíření MIB
Vzdálené přihlášení s využitím protokolu syslog

