Network Management
DAMM TetraFlex®
O DAMM TetraFlex® Network Management disponibiliza uma ferramenta fácil de
usar e altamente flexível para gerenciamento, supervisão e otimização da Rede
DAMM TetraFlex, composta por produtos de tecnologia única e/ou
multitecnologia DAMM

Gestão de rede confiável e eficaz
O sistema gráfico exclusivo DAMM Network
Management (NM) fornece acesso fácil à
configuração e vigilância de toda a rede. Com
o NM, o funcionamento correto de toda a
rede pode ser verificado a qualquer momento
para suportar alta confiabilidade e serviço
para usuários da rede. Uma lista resumida
de status e alarmes é exibida e atualizada
automaticamente para todos os nós do
sistema prontos para uma análise detalhada.
O aplicativo NM também permite o backup
e atualização de novas versões de software
para todos os nós do sistema, em um único
processo.
Gestão do registro de assinante
Com conexão direta ao registro de
assinantes, todas as organizações, perfis,
assinantes, dispatchers, gateways etc. são
mantidos diretamente a partir do NM.
Otimização de rede de rádio
Uma instalação abrangente de registro
de desempenho de rede, DAMM Tetraflex
Voice and Data Log System, é acessada
diretamente do NM para revisar dados
estatísticos para otimização do sistema.
Assim que o Voice and Data Log System
for ativado, ele começará automaticamente

a gravar o status de todos os nós na rede,
por exemplo, quanto à carga de tráfego e a
distribuição de timeslot sem quaisquer outras
etapas de configuração.
Configuração flexível e intuitiva
O NM pode ser executado em qualquer local
com acesso ao backbone DAMM TetraFlex
IP, seja em um PC Windows separado ou
via desktop remoto para qualquer um dos
controladores. O NM pode ser executado em
vários PCs ao mesmo tempo.
Suporte multitecnologia
O NM inclui suporte multitecnologia: isso
significa que mesmo que você esteja
executando uma combinação de tecnologias
TETRA, DMR e analógica, só precisa de um
aplicativo para gerenciar seus assinantes,
grupos e estações base. Além disso, ele
suporta gerenciamento e configuração de
simulcast de até quatro operadoras lógicas
em uma portadora física.
Segurança
A segurança do NM pode ser vinculada aos
direitos do usuário do Windows para proteger
contra alterações não autorizadas nos
parâmetros do sistema e dos assinantes.
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Recursos Principais

• Ajustes do perfil do Assinante
– Configuração, alteração e manutenção
dos assinates, perfis e múltiplas organizações no registro do assinante
– Criptografia do assinante e / ou ajustes
de autenticação
– Grupos, nós e ajustes de restrição de
serviços
• Completa opções de configuração para
cada nó individual
• Configuração manual ou automática dascélulas vizinhas
• Lista detalhada de status e alarmes paracada nó na rede
• Notificação frontal instantânea para visualização rápida dos status e alarmes:
– Número de nós
– Número de nós desconectados
– Número de Servidores de Gravação
– Número dos alarmes de bloqueio nível 3
– Número dos alarmes de não-bloqueio
nível 3
– Número dos alarmes de não-bloqueio
nível 2
– Número de avisos nível 1
• Configuração dos arquivos de som do
alarme para cada nível (L1, L2, L3)
• Acesso instantâneo a qualquer nó atravésdo TetraOM (Operação e Manutenção),área
de trabalho remota e Microsoft Explorer
• Acesso direto ao aplicativo de Gerenciamento de Voz e Dados DAMM TetraFlex

• Acesso às estatísticas de desempenho da
rede por nó
– Alarme
– Distribuição de canais
– Congestionamento de tráfego
– Alarme de Voz GW, canais e congestionamento
– Alarmes de Pacotes de Dados GW
Alarmes e congestionamento de Aplicações GW

• Gerenciamento anti-interferência
• Gerenciamento de energia
– Configuração de alta e baixa potência
– Distribuição de energia diferenciada em
todas as portadoras lógicas
– Redução automática de energia emcaso
de superaquecimento

Especificações sujeitas à alteração sem aviso prévio
DAMM e TetraFlex são marcas registradas da DAMM Cellular Systems A/S
DAMM® Cellular Systems se exime de qualquer responsabilidade por erros decorrentes da tradução
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