
O DAMM TetraFlex® Dispatcher oferece recursos para uma maior eficiência nas orga-
nizações que gerenciam uma frota de assinantes com as necessidades de comando, 
controle e monitoramento de comunicações de rádio.

Comunicações críticas com diferentes tecno-
logias
O DAMM TetraFlex Dispatcher permite a comuni-
cação com outros dispatchers, com rádios TETRA, 
DMR e analógicos e DAMM TetraFlex PTT. Devido 
a esta funcionalidade intertecnológica, apenas um 
tipo de dispatcher é necessário em uma rede com 
diversas tecnologias.

Simplicidade e flexibilidade
A interface do usuário pode ser personalizada para 
atender às necessidades específicas, encaixando/
desencaixando janelas individuais, ajustando seu 
tamanho e organizando-as conforme desejado. O 
Dispatcher possibilita a funcionalidade instantânea 
dos dispatchers após a instalação em um PC e 
pode ser acessado por diferentes usuários com seus 
próprios números de usuário.

Seguro e tolerante a falhas
Além das configurações determinadas pelo dongle, 
o acesso pode ser regulamentado pelos direitos e 
configurações do usuário do Windows no registro 
de assinante. O acesso ao Dispatcher também pode 
ser protegido por autenticação de rede e por um 
código PIN.

Opções abrangentes de comunicação
Seja se comunicando por texto ou voz, o Dispatcher 
abrange tudo, desde mensagens de texto e 
arquivos SDS até chamadas em grupo e individuais. 

Codificação em cores para facilitar a referência
A codificação em cores é usada em todo o Dispatch-
er para facilitar a identificação. Na lista telefônica e no 
mapa, as cores são usadas para mostrar o status do 
assinante. No mapa, os códigos de cores facilitam a 
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identificação de grupos de assinantes. As equipes 
codificadas por cores podem ser rapidamente 
conectadas e anexadas ao DGNA. Os códigos de 
cores e ícones também podem ser atribuídos a 
caminhos de áudio específicos.

Acompanhe os ativos usando mapas 
A função de mapeamento acompanha os ativos 
da empresa (por exemplo, veículos, mercadorias, 
pessoal) e armazena o histórico de posições por um 
período de tempo restrito. 
Personalize o mapa adicionando camadas conten-
do detalhes relevantes para operações específicas.

Aumente a proteção com escuta ambiente ou 
discreta
Ative a escuta ambiente para verificar a atividade 
próxima ao usuário do terminal. Inicie uma escuta 
discreta para ouvir secretamente chamadas ativas 
sem alertar as partes da chamada, uma função útil 
quando a sala de controle precisa poder ouvir as 
comunicações de campo.

Crie grupos no local para ter uma resposta 
eficiente
Minimize os danos à propriedade e as lesões pes-
soais em uma situação de emergência, coordenan-
do eficientemente o pessoal. Use a função DGM 
para criar equipes e conectar a grupos para ter 
eficiência na comunicação e coordenação de tare-
fas como serviços de limpeza, reparo e emergência. 
Isso pode até mesmo ser feito diretamente no 
mapa.

Central de Despacho -
DAMM TetraFlex® Dispatcher



Recursos Principais

 
Suporte às Funções de Chamada
• Chamadas de grupo e broadcast (incluindo o botão 

PTT principal)
• Chamada Individual Simplex e Duplex
• Monitoramento de todas as chamadas de grupo 

ativas
• Escuta ambiente e discreta
• Envio e Recebimento de texto SDS (Short Data 

Service)
• Suporte ao SDS TL e SDS com um clique
• Enviando e recebendo arquivos

Serviços de Despacho
• Mesclagem de chamadas e chamada autorizada 

pela Console de Despacho
• Alertas sonoros e visuais de emergência
• Chamada Prioritária e de Emergência
• DGM (DGNA mais anexação de grupo)
• Localização de GPS de todos os assinantes no 

mapa
• Visualização da velocidade e direção dos assinantes 

via GPS
• Atualizações da lista de usuários do Registro de 

Assinante
• Visualização dos alarmes dos nós
• Proteção de Dongle e código de PIN opcional
• Histórico limitado de chamadas, posições e ações 

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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Requisitos Técnicos
• Windows 10 Pro
• 2GHz CPU
• 4 GB RAM
• 100GB HDD ou SDD SATA
• .NET 4.0 e DirectX
• Min. 2 USB ports
• 100Mbps/1Gbps porta ethernet
• Dispositivo de som suportado pelo Windows, 

compatível com DirectX
• Placa gráfica de alto desempenho
• Dois monitores 


