
Čo poskytuje trunk?
Trunk znamená, že môžte uskutoãniÈ volanie
zdarma na individuálnu rádiostanicu, alebo skupinu
ºudí, alebo celý team, kedykoºvek uznáte za
vhodné. Taktiež môžte prijímaÈ a generovaÈ
telefónne hovory na poboãkové ùstredne Vašej
organizácie, alebo verejnej telefónnej siete.
Keìže trunk bol navrhnutý hlavne z dôvodu
efektívneho využívania malého poãtu kmitoãtov
veºkým poãtom užívateºov, odpadá frustrácia z
ãakania na uvoºnenie pásma spojeným s
konvenãnými sieÈami. Trunk navyše poskytuje celù
škálu služieb nedostupných v konvenãných
sieÈach.

Bežné konvenčné siete. Predstavte si banku,
kde každé okienko má vlastnù radu ãakajùcich,
priãom Vy ako zákazník nemáte možnosÈ zmeny
rady. Musíte stáÈ a ãakaÈ na obslùženie aj keì
susedné okienko nemá žiadnych ãakajùcich.
Uskutoãnenie hovoru v konvenãných rádiových
sieÈach môže byÈ frustrujùce. Vaše kanály sù ãasto
obsadené, zatiaº ão susedné sù voºné.

T r u n k i n g  - poãítaãovo riadený prístup ku
zdieºaným kanálom.
Tak ako moderná banka umožní prístup ku
okienkam, trunking umožní prístup ku kanálom.
Keì chcete uskutoãniÈ hovor, systém Vám pridelí
kanál. Hovor prebieha v sùkromí a po jeho
ukonãení sa kanál uvoºní pre ìaºšie použitie.
Zdieºanie kanálov zvyšuje dostupnosÈ kanálov a
rádiového priestoru pre všetkých užívateºov.

Dôveryhodný výrobca MPT1327 systémov.
Vedùce svetové naftárske spoloãnosti, najväãšie policajné zložky a
hlavné svetové letiská sù závislé na Tait MPT1327 komunikaãných
systémoch pre vysoký komfort, spoºahlivosÈ a cenovù dostupnosÈ.
Tait vie veºmi veºa a rozumie MPT1327 technológii pretože stáli pri
zrode tohto štandardu. Tait dodával vôbec svetovo prvý komerãný
MPT1327 trunkový systém pre British Telecom v Londýne.  Tait
taktiež dodával svetovo prvý viacuzlový komerãný systém pre
Securicor v Anglii. Tait má výhodu že je jedným z mála svetových
dodávateºov  komplexných a kompletných trunkových systémov a
služieb. Tait siete, mobilné a ruãné rádiostanice a dátové systémy sù
navrhnuté pre najväãšiu možnù ùroveÀ kompatibility.

Jednoduché riadenie.
Kºùãom ku jednoduchej prevádzke Tait Liberty systémov je použitie
dedikovaného poãítaãa, nazývaného NMT - Network Management
Terminal.  NMT umožÀuje pružné vytváranie skupín užívateºov  a
konvojov vozidiel. Poskytuje záznamy o ãinnosti systému, v prípade
komerãnej prevádzky informácie o spoplatkovaní jednotlivých
užívateºov. NMT tiež zabezpeãuje bezpeãnostné funkcie systému
ako identifikácia staníc a povolené prevádzkové služby. Aj keì sù
funkcie komplexné, sù  jednoducho obsluhovateºné.

Široká škála typov volaní.
Pre rozsiahlu škálu možností volaní je jasné preão Tait Liberty
znamená výbornù investíciu.

Privátne hovory medzi jednotlivými stanicami
Skupinové volania pre ãasti alebo všetkých v skupine
Spravodajské volania (broadcast - užívatelia iba poãùvajù a nemôžu
odpovedaÈ)
Prepájané obojstranné hovory s PABX/PSTN
TiesÀové volania majùce prioritu pred ostatnými
Presmerovanie volaní
Statusy  - preddeterminované krátke správy
Transfer užívateºských dát cez riadiaci alebo štandardný kanál

Otázky a odpovede
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