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Novas Сaracteristicas

GPS Batching

O SmartPTT Enterprise suporta o recurso armazenamento de coordenadas de GPS na GOB do rádio (também

conhecido como GPS Batching), que permite solicitar e restaurar vários dados de localização do rádio que estava

fora da área de cobertura da rede de rádio. O recurso requer que o software Tallysman Sprite seja instalado na

GOB do rádio.

Quando o rádio está fora da área de cobertura da rede, a placa opcional solicita e armazena dados de localização

do rádio que podem ser usados para criar relatórios de localizações mais detalhados ou mostrar em detalhe a

rota percorrida. A a solicitações de coordenadas ocorrem com intervalos bem menores do que os suportados

pelo protocolo MOTOTRBO.

A solicitação pode ser executada e a resposta pode ser tratada se enviada através das estações de controle

conectadas localmente ou sistemas de rádio baseados em repetidor. O recurso não pode ser usado com estações

de controle remotas (RG1000e).

Mudanças relacionadas:

Adicionado os controles de relatórios de movimento ao painel Tallysman (SmartPTT Radioserver Configurator).

Download de registros de chamadas do log de eventos

O SmartPTT Dispatcher agora fornece a capacidade de baixar um ou vários registros de chamadas diretamente

dos Registros de Eventos do SmartPTT Dispatcher ou SmartPTT Radioserver.

Mudanças relacionadas:

• Implementado um novo menu no Painel de Controle de Eventos do SmartPTT Dispatcher e a janela de Recurso

de Reproduçã o de Áudio. Os usuários podem reproduzir registros de chamadas, baixá-los como arquivos de

áudio ou abrir sua localização usando os comandos fornecidos por este menu.

• Adicionado a janela download de arquivos de áudio, que aparece na inicialização do download de registros

de chamadas (SmartPTT Dispatcher).

• Removido o botão Reproduzir Chamadas Selecionadas (   ), Enviar Mensagem ao Rádio (   ) e Abrir

Janela de Chamada do Rádio (   ) nos painéis do Log de Eventos (SmartPTT Dispatcher).
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Mapas de Baidu

O SmartPTT Dispatcher agora suporta mapas do Baidu. O acesso ao Baidu Maps requer a inserção da chave da

API do Baidu.

O Baidu Maps fornece a mesma funcionalidade e controles (como trilhas, rotas e outros) que outros mapas no

SmartPTT Dispatcher.

Importante

O Baidu Maps não suporta regras de posicionamento na versão 9.3.1

Mudanças relacionadas:

• Adicionado o item Mapa Baidu no menu de mapas. Dois sub menus estão disponíveis: Abrir Mapa e

Configurações (SmartPTT Dispatcher).

• Renomeados alguns items de mapa (SmartPTT Dispatcher).
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Problemas Solucionados

1. Nas consoles de despacho personalizados, a notificação sonora não é reproduzida quando uma chamada

de voz é iniciada usando a tela sensível ao toque.

2. Na janela Chamada para Todos, o botão PTT não muda sua cor para verde durante a chamada recebida.

3. Um rádio recebe a mensagem “Chamada interrompida” após a transmissão ser finalizada em cross patch.
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Problemas Conhecidos

Descriçã o: SmartPTT Radioserver não pára após a desconexão do gateway SMS.

Soluçã o: Exclua manualmente o processo SmartPTT Radioserver da lista de tarefas.

Descriçã o: O SmartPTT Dispatcher não exibe informações sobre o sign out do usuário quando o rádio

é bloqueado ou desbloqueado.

Soluçã o: Nenhum

Descriçã o: Radioserver redundante envia solicitações para restauração de relatórios de movimento

mesmo quando o radioserver primário está ativo.

Soluçã o: Nenhum

Descriçã o: Quando um rádio no canal de reversão IP Site Connect recebe uma requisição de envio de

lotes de coordenadas de GPS batching, o rádio se desregistra por alguns segundos.

Soluçã o: Nenhum
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