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  סוג מנוי 

 תכונות
  -פרו 

PRO    
 -בסיסי 

BASIC הערות 
 לקבוצה PTTשיחת בלחיצת  ✔ ✔ קבוצתית PTTשיחת 

 1-1למשתמש בודד  PTTשיחת בלחיצת  x ✔ למשתמש בודד PTTשיחת 

 x ✔ הודעה/מסרון לקבוצה
הודעות, תמונות )מהמצלמה(, וידאו )מהמצלמה( 

 וקבצים

 x ✔ הודעה/מסרון למשתמש בודד
)מהמצלמה(  הודעות, תמונות )מהמצלמה(, וידאו

 וקבצים

 שליחת התראה עם הודעה x ✔ התראת שיחה

 ✔ ✔ GPSדיווח 
שליחת מיקום לשרת המערכת להצגה במפה של 

 (Dispatcher)כולל מצב עמדת השליטה  PROמנוי 

 הצגת משתמשים אחרים בזמן אמת x ✔ מפה

 שמע נכנס מושתק x ✔ נא לא להפריע

 x ✔ שיחת חירום
ברשת הסלולר למספר מוגדר יצירת שיחת חירום 

 מראש

 גישה מהירה למשתמשים וקבוצות מועדפות x ✔ מועדפים

 אפשרות שיחה ע"י זיהוי קול לקבוצה או משתמש x ✔ דיבור ע"י זיהוי קול

 x *✔ האזנה למשתמש מרוחק
* רק במצב עמדת  -האזנה למשתמש מרוחק 

 (Dispatcherשליטה )

 התראה אם מכשיר הקצה נפל  Man Down ✔ xהתראת 'אדם למטה' 

 Lone Worker ✔ xהתראת 'אדם בודד' 
התראה אם מכשיר הקצה לא זז במשך זמן קבוע 

 מראש

 יכולת יצירת קבוצה x ✔ יצירת קבוצה דינמית

 הקלטת כל השיחות במכשיר הקצה x ✔ הקלטת שיחות במכשיר הקצה

 האזנה חוזרת להיסטוריית שיחות במכשיר הקצה  x ✔ האזנה חוזרת לשיחות  במכשיר הקצה

 Dispatcher ✔ xעמדת שליטה 
ניתן להגדיר את המשתמש כעמדת שליטה 

Dispatcher 

כשהמסך  PTTאפשרות ביטול לחצן 
 כבוי

✔ x 
בזמן  PTTבכדי למנוע לחיצה לא רצויה של לחצן ה 

 שהמסך של מכשיר הקצה כבוי.

 x ✔ לחצן התראה צף
על המסך כאשר האפליקציה  לחצן התראה צף

 מופעלת ברקע

 x ✔ צף PTTלחצן 
צף על המסך כאשר האפליקציה  PTTלחצן 

 מופעלת ברקע

 NFC ✔ xתמיכה ב 
כולל שירות מעקב סיור משתמש  NFCתמיכה ב 

 בנקודות ציון מוגדרות מראש

 קוד QRאפשרות קריאת ברקוד ו  x ✔ קוד QRתמיכה בברקוד ו 

  Bluetoothתמיכה בערכות שמע מסוג  Bluetooth ✔ xתמיכה ב 

 הגבלת משתמשים לשינוי ההגדרות ע"י קוד הגנה ✔ ✔ קוד הגנה לשינוי הגדרות

 משתמש לא יכול לצאת מהאפליקציה ✔ ✔ מצב קיוסק

 תמיכה בעדיפויות x ✔ עדיפויות למשתמשים

 הקלטת כל השיחות על שרת המערכת x ✔ הקלטת שיחות בשרת המערכת

 ✔ ✔ Androidתמיכה ב 

כוללת גם אופציה למעבר לעמדת  PROאפליקציית 
)מותנה בהגדרה מראש  Dispatcherשליטה 
 בשרת(

 PROלמנוי  Dispatcher** רק עמדת שליטה  Windows ✔** xתמיכה ב 

 *** בקרוב IOS ✔*** xתמיכה ב 

 Basicובסיסי  Pro תכונות מנויים: פרו


