
GIỚI THIỆU
Hệ thống MAX Dispatch của Zetron là hệ thống thuần túy, 
kết nối  đầu cuối - đến đầu cuối dựa trên nền IP, được thiết 
kế cho những nhiệm vụ quan trọng . MAX Dispatch sử dụng 
công nghệ tiên tiến nhất,vận hành tốt nhất trên các chuẩn IP 
Protocol, nó cung cấp các ở mức cao nhất các khả năng sử 
dụng , khả năng tương tác và khả năng mở rộng. Nó được 
thiết kế để hợp lý hóa công việc điều hành và giúp họ tập 
trung vào các sự cố nhiệm vụ. Nó cũng được thiết kế để đáp 
ứng được đầy đủ nhu cầu của các nhân viên khác tương tác 
với hệ thống bao gồm các quản trị viên, giám sát viên hoặc 
nhân viên kỹ thuật công nghệ thông tin (IT). 

ĐẶC ĐIỂM VÀ CHỨC NĂNG
MAX Dispatch cung cấp các tính năng sau :
• Hệ thống sử dụng các giao thức trên nền IP đảm bảo khả 

năng tương thích với các hệ thống mạng thương phẩm 
khác.

• Việc hộ trợ tính năng truy cập qua mạng cho phép MAX 
Dispatch được duy trì và hoạt động từ xa. Điều này tạo điều 
kiện cho nhân viên phán đoán kịp thời và giải quyết các vấn 
đề của hệ thống. 

• Tùy chọn hai kết nối đầu cuối đến đầu cuối song song cho 
phép kết nối IP được dự phòng hoàn toàn. Điều này đảm 
bảo một lỗi kết nối của các mạng thành phần không làm 
ảnh hưởng đến MAX Dispatch và tất cả các thiết bị đầu cuối 
khác.

• MAX Dispatch hỗ trợ LAN và WAN đa dạng.
• Tất cả các hệ thống analog, số, trung kế… đều được tập 

hợp trên một giao diện duy nhất..
• Hỗ trợ giao thức SIP với thoại Voip.
• MAX Dispatch hỗ trợ “patching” và thoại hội nghị đa mạng.
• Các tính năng IT-EZ làm đơn giản hóa việc quản lý IP cho 

các thành phần trong mạng.
• IT-EZ liên tục thông báo tình trang của mạng, giúp cho 

người sử dụng dễ dàng phát hiện các sự cố.

Hệ thống MAX DispatchĐặc điểm kỹ thuật

• Giao diện người dùng  thông minh giúp người điều hành 
chọn lọc các thông tin quan trọng và không mất tập trung 
vào các thông tin bên lề khác.

• Duy nhất với 1 click chuột vào giao diện trực quan giúp 
người sử dụng truy cập ngay lập tức vào các thông tin cần 
thiết, tiết kiệm tối đa thời gian và tránh mệt mỏi và các lỗi 
do quá nhiều thao tác thừa.

TỔNG QUAN HỆ THỐNG
Một hệ thống MAX Dispatch cơ bản bao gồm:
• Một máy trạm Window với một hộp giao diện đa phương 

tiện MAX Dispatch để định tuyến âm thanh và kết nối tới 
các thiết bị ngoại vi.

• Cổng radio được sử dụng như một giao diện vô tuyến của 
trạm gốc và điều khiển phụ trợ.

• Nền tảng trung tâm là một máy chủ quản lý các phần mềm 
điều khiển các thiết bị của bên thứ 3.

Khi Max Dispatch được triển khai trên một mạng IP chuyên 
dụng sử dụng cở sở hạ tầng IP cao cấp, với các giao thức tự 
phục hồi, tùy chọn tính năng dự phòng đầu cuối đến đầu cuối 
và dự phòng nóng cung cấp độ sẵn sàng vượt quá 99.999%.
MAX Dispatch là hệ thống điều phối dựa trên nền IP hỗ trợ dự 
phòng cho tất cả các điểm đầu cuối. Điều này cho phép MAX 
Dispatch chấp nhận bất cứ lỗi nào trong hệ thống mà không 
làm ảnh hưởng đến việc mất  dịch vụ .
Cấu hình MAX Dispatch đơn giản nhất là một mạng cục bộ 
chuyên dụng. Cấu hình này làm  giảm thiểu các chuyên gia IT 
cần thiết để cài đặt hệ thống.
Các ứng dụng truyền thống vẫn được duy trì bởi việc tích hợp 
các hệ thống trước đây, bàn điều phối  dựa trên nền IP thường 
có thể được thực hiện trên một cấu hình mạng LAN. Các ứng 
dụng này phải được các chuyên viên kỹ thuật có nhiều kinh 
nghiệm cấu hình thiết lập.



Bởi vì MAX Dispatch dựa trên nền IP cho nên nó có thể được 
thiết lập phân tán trên diện rộng về mặt địa lý. Nó cũng có thể 
được cung cấp cho nhiều trạm điều phối cùng sử dụng chung 
một nguồn tài nguyên.
Kiến trúc hệ thống cho phép các kỹ thuật viên và điều phối 
viên truy cập hệ thống từ xa khi cần thiết. Điều này tạo điều 
kiện cho việc xử lý sự cố và làm nó trở nên dễ dàng hơn chỉ 
với một vài thông báo ngắn gọn.
Tính năng IT-EZ độc đáo của MAX Dispatch làm đơn giản hóa 
các nhiệm vụ cấu hình ban đầu, làm giảm số lượng lao động 
cần thiết để triển khai hệ thống và ngăn chặn các lỗi thông 
thường. Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, IT-EZ tích hợp 
vào mỗi nút tính năng giám sát mạng lưới. Điều này giúp các 
trạm điều phối hiển thị thông tin nào làm suy yếu đến mạng. 
Công cụ này cực kỳ có giá trị, giúp cho kỹ thuật viên CNTT 
(IT) duy trì hiệu suất làm việc của hệ thống .

CÁC THÀNH PHẦN HỆ THỐNG
Một hệ thống MAX cở bản bao gồm :
MAX Radio Gateway: Là giao diện giữa các kênh radio, 
các trạm gốc với các thành phần còn lại của hệ thống MAX 
Dispatch. Các cổng vô tuyến truyền thống sẵn sàng để tích 
hợp với các hệ thống tương tự trước đây cũng như các hệ 
thống kỹ thuật số hiện đại. Chúng hỗ trợ mã hóa các kênh 
radio một cách tùy chọn. Mỗi một cổng radio có thể giao tiếp 
với hai thiết bị vô tuyến.  
MAX Radio Gateways cho phép hệ thống giao tiếp lên đến 
hơn 500  kênh Conventional hoặc trunking, bao gồm cả điều 
khiển tại chỗ, Tone điều khiển từ xa( TRC) bộ đàm Kenwood, 
Mototola, Sprint/Nextel và giao diện với các trạm cố định số 
P25. Các GateWay được trang bị cổng vào ra I/O vật lý cung 
cấp cho các hệ thống vô tuyến tại chỗ. Các chức năng I/O 
này cũng có thể được sử dụng để cảnh báo các site hoặc điều 
khiển máy phát điện .

MAX Central: Nền tảng phần cứng được tập trung hóa gồm 
các máy chủ cho một số dịch vụ rất  quan trọng cho hệ thống 
MAX Dispatch. Nếu một hệ thống cụ thể có nhiều các site khác 
nhau về mặt địa lý, MAX Central hoạt động như một cổng giao 
tiếp giữa chúng. Ngoài ra MAX Central cung cấp giao diện cần 
thiết để điều khiển các hệ thống khác , chẳng hạn như SIP ( 
Voip). Cấu hình tối thiểu của MAX Central chỉ bao gồm một 
site. Thêm một MAX site thứ hai cũng là thêm một đường dự 
phòng cho các dịch vụ của hệ thống . 
Bàn điều phối MAX với hộp giao diện đa phương tiện 
(Media Dock): bao gồm bàn điều phối để cung cấp giao 
diện người dùng cho các điều phối viên, và Hộp giao diện đa 
phương tiện cung cấp giao diện audio và các kết nối phụ trợ. 
Mỗi giao diện điều khiển bao gồm Window 7 client chạy các 
ứng dụng MAX Dispatch và MAX Media Dock. Giao diện điều 
khiển có thể được trang bị hai đường Ethernet làm việc và dự 
phòng.
MAX Centralized System Management (CSM) – Quản 
lý hệ thống tập trung: Hỗ trợ các hoạt động quản lý ,cung 
cấp, bảo trì của hệ thống MAX Dispatch. Chức năng chính của 
nó bao gồm cấu hình hệ thống, lập trình từ xa, nhân bản thiết 
bị và quản lý cảnh báo. Mỗi kỹ thuật viên hoặc quản trị viên hệ 
thống với các quyền hợp lý  đều có thể khởi động ứng dụng 
CSM từ bất cứ nơi nào trên mạng để cấu hình , thay đổi thông 
số hoặc kiểm tra tình trạng của hệ thống.

PHẦN MỀM MAX DISPATCH
Một trong những tính năng độc đáo nhất của hệ thống  MAX 
Dispatch là cưc kỳ linh hoạt với các tính năng giao diện người 
dùng  thông minh được hỗ trợ bởi các phần mềm chuyên dụng 
trên PC chạy window7. Giao diện người sử dụng có thể thay 
đổi tùy ý được thiết kế đặc biệt nhằm tạo điều kiện cho nhân 
viên điều hành có thể hoàn thành nhanh nhất công việc của 
mình.
Phần mềm MAX Dispatch có thể chọn lọc các thông tin hiển 
thị mà nhân viên điều hành cho là thích hợp nhất với công 
việc của mình. Điều này giúp họ có thể duy trì tập trung vào 
giải quyết các sự việc. Nó cung cấp các quy trình hoạt động 
chuẩn tùy theo từng sự việc  nên nhân viên điều hành có thể 
dễ dàng liên lạc với người cần gọi một cách nhanh chóng. Điều 
này cải thiện khả năng và hiệu quả của công việc điều phối.
Tính linh hoạt của phần mềm cho phép các quản trị vên hệ 
thống màn hình, giao diện điều khiển sao cho phù hợp với 
công việc và mục đích sử dụng. Không những vậy , họ còn 
có thể thêm bớt những tính năng cần và loại bỏ những tính 
năng không cần thiết, rườm rà, thay đổi kích thước sao cho 
trực quan và giảm thời gian thao tác, vận hành. Người quản trị 
cũng có thể khóa các giao diện tùy theo không gian làm việc . 
Sự linh hoạt này mang đến cho người  điều hành sự tự do hơn 
hiệu quả hơn .
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Phần mềm MAX Dispatch bao gồm các mạng radio, điện thoại 
and chức năng sau:

Các chức năng bộ đàm:
•  Phát (PTT)
•  Giám sát
•  Phát tức thời
•  Nhận
•  Lựa chọn
•  Simul-select
• Gọi nhóm, cá nhân, khẩn cấp
•  Điều chỉnh âm lượng
•  Tắt tiếng
•  Lịch sử cuộc gọi mỗi kênh
•  Chuông báo
•  Gọi nhóm động
•  Chặn xuyên âm kênh
•  Patch (radio tới radio)
•  PTT ID/alias
•  MDC-1200, DTMF, 2-tone paging, Knox DTMF
•  Gọi ngay lập tức và quay số bằng tay

Chức năng điện thoại
•  Trả lời/Từ chối
•  Ngắt tiếng
•  Giữ cuộc gọi
•  Số vừa gọi
•  Người gọi  ID/mật danh
•  Tốc độ quay số
•  Patch/Hội thoại (radio tới điện thoại)

Tính năng hệ thống
•  Lịch sử cuộc gọi cho mỗi giao diện điều khiển
•  Giao diện điều khiển/ giao diện liện lạc
•  Chuyển đổi giữa loa và tai nghe
•  Điều khiển âm lượng chính
•  Ghi âm 
•  Thông báo tình trạng hệ thống
•  điều khiển cổng vào/ra
•  Mạng lưới giám sát
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MAX Dispatch Có thể được sử dụng đơn lẻ hoặc trong một mạng diện rộng(WAN).
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT MAX DISPATCH
Máy trạm MAX DISPATCH
Hệ điều hành: Windows 7 x64 Professional.
Màn hình: 1680 x 1050 độ phân giải;
 1920 x 1080 khuyến nghị. 
 DirectX 10- tương thích với bộ xử lý đồ  
 họa với một cửa sổ hiển thị (WDDM) 1.1  
 driver, phần cứng 3.0 pixel shader, và  
 RAM tối thiểu là 512MB cho hình ảnh. 
Bộ xử lý trung tâm: Dual Core i3/i5 3.0 GHz hoặc tốt hơn
Bộ nhớ : 4GB.
Dung lưởng ổ cứng: 80GB hoặc hơn.
Card mạng: 100/1000 Ethernet.

YÊU CẦU MẠNG
Cổng radio
Lưu lượng: 104 kbps tối đa cho mỗi đường thoại 
Đối với máy trạm 
Lưu lượng: 104 kbps tối đa cho mỗi kênh 
Gói tin mất: < 0.1% (< 1% cho các nhiệm vụ phi  
 trọng yếu)  
Gói tin trễ: < 40 ms với môi trường LAN; lên tới 2s  
 với môi trường trễ dài.
Khoảng cách  
các gói: < 20 ms (< 40 ms cho nhiệm vụ phi  
 trọng yếu)
Nền tảng mạng: Tối thiểu 100 Mbps, Ethernet song công  
 hoàn toàn. Chuyển mạch và định tuyến  
 phải nhận biết được phát quảng bá. Với  
 nhiệm vụ trọng yếu, các ứng dụng nên sử  
 dụng một mạng chuyên dụng.
MAX MEDIA DOCK  
(Hộp giao diện đa phương tiện MAX)
Kích thước: 2.44 x 7.56 x 8.27 inches HxWxD (62 x 
192 x 210 mm)
Trọng lượng: 3.97 lbs (1.8 kg) Nhiệt độ hoạt động: 
0 tới +60 độ C
Nguồn vào: 2.5W (cực đại) từ USB, 60W (cực đại với  
 4 loa ngoài được kết nối), điện áp  
 +13.5Vdc
Giao diện:
 •  Lên tới 4 loa ngoài .
 •  Micro động (để bàn/ cổ ngỗng)
 •  Giắc tai nghe trùm đầu 4 hoặc 6 dây
 •  PTT và chuyển mạch bằng chân
 •  Bốn đầu vào và đầu ra kiểu nhị phân  
 có thể được sử dụng để chỉ thị trạng thái  
 các trạm làm việc hoặc dành cho điều  
 khiển môi trường tại chỗ.
 •  Bốn rơ le đóng mạch đầu ra
 •  Đầu ra ghi âm thoại tương tự
 •  Tùy chọn giao diện tổ hợp nghe nói  
 trùm đầu

MAX CENTRAL
Kích thước: 1.5 x 7.75 x 10.25 inches HxWxD 
 (38 x 197 x 260 mm)
Nặng: 2.5 lbs (1.13 kg) 
Nhiệt độ hoạt động: 0 tới +50 độ C
Nguồn: 10.5 tới 16VDC, 1.8A cực đại
MAX RADIO GATEWAY
Kích thước: 1.5 x 7.75 x 10.25 inches HxWxD  
 (38 x 197 x 260 mm).
Trọng lượng: 2 lbs (0.91 kg). 
Nhiệt độ hoạt động: 0 tới +50 độ C.
Nguồn vào: 10.5 tới 16 Vdc; 1A cực đại.
Hỗ trợ các loại Radio:
 •  Điều khiển tại chỗ 2 hoặc 4 dây (PTT/ 
 COR) và Tone điều khiển xa (theo  
 TIA102. BAHA Section 7).
 •  Giao diện số trạm cố định (DFSI theo  
 TIA102.BAHA Section 8) cho P25 conven- 
 tional, giải mã tùy biến.
 •  Kenwood TK-x180, TK-5x10, NX- 
 700/800 hỗ trợ bộ đàm Analog FM, P25  
 conventional và trunking NEXEDGE®.
 •  Motorola Quantar với DIU-3000 hỗ trợ   
 P25 Conventional.
 •  Motorola iDEN i365IS.
 •  Các mẫu khác liên hệ nhà sản xuất
Tích hợp sẵn I/O: Bốn đầu vào và đầu ra nhị phân cho mỗi  
 radio có thể được phân bổ chung cho việc  
 điều khiển và giám sát site. Rơ-le đóng  
 mạch sẵn có thông qua tùy chọn Model  
 6080 của


