כל היתרונות של מכשיר קשר בטלפון נייד
POC – PTT Over Cellular

www.weptt.co.il

מערכת קשר על
גבי רשת הסלולר
לפיקוח ,בקרה
וניהול אירועים
בשגרה ובחירום
 התאמה אישית
 אמינות
 ידידותי למשתמש
 לחצן מצוקה
 זיהוי מיקום
 ללא הגבלת משתמשים
 האזנה למכשיר במצוקה
 עלות חודשית ללא
התחייבות תקופתית

מערכת  WePTTמתמקדת במתן מכלול פתרונות חדשניים
בתחום ה ) PTT (Push-to-Talkלמשתמשים בתשתית
 POC/IPע"י שימוש ביכולות והיתרונות הטכניים של טלפונים
חכמים רגילים.
מערכת  WePTTמאפשרת קשר שמע ( )PTTקבוצתי
(ערוצים) ,אישי והגדרת עדיפויות; הודעות; העברת וידאו
ונתונים; הקלטה (שמע ,הודעות ונתונים); מעקב  ;GPSהאזנה
למכשיר במצוקה; התראות אקטיביות (לחצן מצוקה) ופאסיביות
(שינוי דפוסי התנהגות של המשתמש).
החיבור לרשת האינטרנט מאפשר כיסוי ללא גבולות גיאוגרפיים.
המערכת מותאמת לתקן  .3GPP – MCPTTהצפנה המערכת
היא .AES256
יכולות המערכת נותנות מענה למגוון רחב של צרכים :תקשורת,
פיקוח ,בקרה ,מעקב ,תיעוד וניתוח אירועים .ניתן לקשר מנויים
וקבוצות מארגונים שונים.
אפליקציית המערכת מתאימה לכל סוג של טלפון חכם
( ,)Smartphoneמחשב נישא או שולחני .במערכות הפעלה:
 Android , Windowsו .IOS
מערכת  WePTTמשמשת גופים ממשלתיים ,ביטחוניים,
מוניציפליים ,מוסדיים ,חברות אבטחה ולקוחות אזרחיים ברחבי
העולם .המערכת ניתנת ליישום בשיתוף עם מפעילי סלולר או
באופן עצמאי.

פלטפורמת קשר מקצועית לכל ארגון בכל גודל

קבוצות

משתמשים

שיחה קבוצתית

שיחה בודדת

מפה

השוואה בין  WePTTלקשר רדיו ()DMR
תכונות
שיחות בודדות ,קבוצתיות
יצירת קבוצה דינמית
עדיפויות למשתמשים ()Priority
העברת הודעות/מסרונים ( )SDSוסטטוס הודעות
העברת נתונים
מעקב GPS
תקשורת חירום
הגדרה מהירה של שיחות
אבטחה  /הצפנה
שיחות חירום
תכונות שליטה מרחוק –שמע (תמונות ווידאו  -בקרוב)
הודעות התראה
הקלטה של שיחות ,הודעות ותמונות בשרת המערכת
הקלטה של שיחות במכשיר הקצה
האזנה חוזרת בכל מכשיר קצה
כיסוי הרשת
תמיכה ב QR Code, Bar Code, NFC
'אדם בודד' )Lone Worker Protection (LWP
הקצאת מספר קבוצה דינמית
רשתות נתמכות
חיבור למערכות חיצוניות

קשר רדיו ()DMR
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קצב העברה מוגבל
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פריסה מוגבלת

כל העולם








CDMA, GSM,
UMTS, LTE, WiFi
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דרמיס
נעמי שמר  ,3חולון5995885 ,
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