DCS-5020

Hệ thống điều phối số

MÔ TẢ
DCS-5020 tích hợp radio, điện thoại , xử lý cuộc gọi, chức
năng giám sát và đăng nhập vào một giao diện điều khiển duy
nhất . Hệ thống hỗ trợ đến 30 cổng và có thể được chuyển đổi
cho một trong hai mạch điện thoại hoặc radio. Hệ thống phụ
kiện đi kèm bao gồm 1 PC, micro, loa hoặc tai nghe trùm đầu ,
PTT dẫm chân , bàn phím.

TÍNH NĂNG
• Hệ thống điều phối kỹ thuật số
• Tích hợp gọi điện thoại và bộ đàm vô tuyến
• Cấu trúc phân phối mềm dẻo linh hoạt
• 30 cổng kết nối cho phép tối đa đến 16 nhân viên điều
hành    
• Hỗ trợ tích hợp vô tuyến tương tự, MPT1327, NEXEDGE®,
FleetSync®, iDEN®, MOTOTRBO™, TETRA, thoại và dữ liệu
• Giao diện đồ họa theo người sử dụng với các tính năng
thông minh như xếp hàng cuộc gọi
• Điều hành trên nhiều ngôn ngữ.
• Kết nối IP giữa hai thiết bị DCS.
• Tùy chọn các giao diện âm thanh, thoại.

GIỚI THIỆU
Hệ thống điều phối kỹ thuật số được thiết kế để đáp ứng nhu
cầu của  các trung tâm điều phối vừa và nhỏ.  DCS 5020  kết
hợp kiểm soát các hệ thống radio số, tương tự và  điện thoại
lên đến 30 cổng và hỗ trợ 16 nhân viên vận hành chỉ  trên
một màn hình. Nó còn đáp ứng được một loạt các ứng dụng
chuyên nghiệp trong lĩnh vực an ninh công cộng, dịch vụ khẩn
cấp và công nghiệp tư nhân. DCS-5020 cung cấp nhiều tính
năng, giao diện của các hệ thống điều khiển truyền thống, dựa
trên các kiến trúc phân phối hiện đại, thay thế các tổng đài
chuyển mạch với nhiều nhân viên điều hành . Điều này đảm
bảo một giải pháp  với khả năng mở rộng tối đa nhưng chỉ cẩn
một vị trí điều phối mà vẫn đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ
quan trong ở mức ưu tiên cao. Việc bổ sung xây dựng  HTML
hỗ trợ các tính năng mở rộng như bản đồ số GIS và cung cấp
một loạt các

Các máy chủ chạy Window ® dựa trên phần mềm DCS
Inigator của Zetron , cung cấp một giao diện đồ họa người
dùng ( GUI) hiển thị các kênh thoại, radio và các chức năng
hệ thống có sẵn để điều hành. Màn hình LCD có thể để chế
độ Full hoặc sử dựng màn hình cảm ứng nhỏ gọn phù hợp
với phòng điều khiển. Giao diện có thể được thiết lập tùy theo
người sử dụng và hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ.
Loa máy tính để bàn và tai nghe tai nghe trùm đầu có thể
được sử dụng để giảm thiểu các yêu cầu về không gian bàn
làm việc . Loa có thể được điều chỉnh âm lượng để phù hợp
cho các cuộc nói chuyện với các mục đích khác nhau. Ngoài ra
DSC còn có một bộ ghi âm tích hợp ( IRR) cho phép người sử
dụng ghi âm các cuộc hội thoại để sử dụng cho các công tác
nghiệp vụ.
Các giao diện chuyển mạch số, điện thoại, radio  được thực
hiện qua bộ DCS nhỏ gọn. Từng chuyển mạch kỹ thuật số
hỗ trợ lên đến sáu cổng giao diện có thể được phân bổ cho
giao diện điều khiển âm thanh, điện thoại, hoặc các mạch vô
tuyến tuyến điện. Cổng bổ sung được cung cấp với các chuyển
mạch kỹ thuật số thêm liên kết với nhau bằng cách sử dụng
một trong các tùy chọn kết nối luồng E1, chẳng hạn như là
cặp cáp sợi quang, cáp đồng trục, cáp xoắn  liên kết qua một
mạng IP đến một hệ thống  radio hoặc cho một vị trí giao diện
điều khiển từ xa. Các kiến trúc hệ thống hỗ trợ linh hoạt vị trí
giao diện giúp các  nhà khai thác xử lý các tài nguyên từ  địa
phương hoặc các hệ thống từ xa với nhau. Mỗi kết nối chuyển
mạch số và cổng giao diện trên chuyển  mạch(Digital Switch)
có thể truy cập từ bất kỳ chuyển mạch số(Digital Switch) khác.
Trong các hệ thống, tài nguyên vô tuyến và điện thoại trên
mỗi switch từ các vị trí khác nhau có thể được chia sẻ chung
với tất cả các vị trí trong hệ thống. Trong trường hợp một
chuyển mạch kỹ thuật số bất kỳ  thất bại, tác động của nó chỉ
lên  những thành phần điều hành mà không ảnh hưởng đến
các thành phần chuyển mạch khác.  
Tất cả các tài nguyên chia sẻ khác tiếp tục được có hiệu lực
cho các vị trí còn lại. Nếu một chuyển đổi bị cô lập do liên kết
thất bại nó sẽ vẫn hoạt động một cách tự động  cho đến khi
kết nối nó với hệ thống chính và được thiết lập lại.
Thông qua các  mạng lưới giao diện điều khiển, nhân viên khai
thác có thể truy cập vào các dịch vụ thông tin bổ sung khác.
Trong khi kết nối mạng của các máy tính giao diện điều khiển
là không cần thiết cho hệ thống hoạt động, nó sẽ cho phép
truy cập vào các thư mục công ty, cơ sở dữ liệu và các dịch vụ
dựa trên nền  web chẳng hạn như gọi điện thoại qua ID hoặc
video hiển thị  dữ liệu dựa trên nền web
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Zetron đòi hỏi các tiêu chuẩn hiệu suất mạng tối thiểu nhất định được đáp ứng để cung cấp kết nối IP. Các tùy chọn IP hỗ trợ tối đa
là hai site kết nối IP.

DIGITAL SWITCH – THIẾT KẾ DƯỚI DẠNG
MODUL
Các yêu cầu giao diện xác định sự lựa chọn modul trong
Digital Switch. Modul có săn phục vụ các yêu cầu sau:

CHỨC NĂNG ĐIỀU HÀNH
Người sử dụng có thể cấu hình các phím chức năng, các phím
hiển thị tình trạng một cách tùy ý trên màn hình điều phối.

• Các đường dây thuê bao hoặc extension của tổng đài( số
nội bộ tổng đài) hoặc mạng GSM

1. Phím Line được gán cho các cổng điện thoại hoặc các số
các nhân trong tổng đài hoặc các nhóm được lập trình trước.
Chẳng hạn như là:

• Kết nối trực tiếp điện thoại hoặc các đường dây nóng

• Đường điện thoại tương tự

• Conventional radio qua 2/4-wire trực tiếp hoặc điều khiển
Tone  từ xa (TRC)

• Nhóm điện thoại

• MPT 1327 thông qua giao diện MAP27 hoặc trực tiếp đến
hạ tầng mạng Zetron MPT.

• MPT 1327 radio/Zetron ,hạ tầng mạng MPT1327

• Truking số TETRA thông qua  PEI hoặc giao diện    độc
quyền của Motorola,EADS/Nokia,Sepura TETRA radios–liên
lạc Zetron để biết thêm chi tiết
• HF radio của  Codan
• Giao diện Analogue  hoặc E1 cho ghi âm thoại
• Giao diện Serial hoặc NTP để đồng bộ thời gian thực
Hệ thống cài đặt và cấu hình thông qua hệ thống quản lý phần
mềm điều khiển kỹ thuật số (DCMS). DCMS được sử dụng để
thiết lập các cấp, tải về phần vùng mới, và theo dõi tình trạng
của hệ thống. Giám sát liên tục là yêu cầu hàng đầu đối với hệ
thống.

• Bộ đàm truyền thống
• Bộ đàm số TETRA
• Quay số trực tiếp

2. Phím Function cho phép người vận hành lựa chọn các tính
năng đặc biệt, bao gồm:

5. Trình duyệt HTML là một tính năng nổi bật  cho phép sử
dụng các tính năng bổ sung của hãng thứ 3 như :

• Quay số và quay số từ bộ nhớ.

• AVL ứng dụng cho các thông tin bản đồ số (GIS)

• Trả lời cuộc gọi tiếp

• Gọi nhanh điện thoại thông qua tên người sử dụng hoặc ID.
(Liên hệ Zetron cho các ứng dụng cụ thể)

• Xóa số
• Giữ cuộc gọi
• Gọi nhiều cuộc một lúc
• Chuyển cuộc gọi
• Liên kết radio và điện thoại
• Giám sát
• Tùy chỉnh âm lượng
• Lựa chọn cuộc gọi Radio
• Mức ưu tiên/ Bận
• Tự động gọi lại
• Cuộc gọi Cá nhân/nhóm  (MPT/TETRA)
• Khẩn cấp (MPT/TETRA)
• TMO/DMO (TETRA)
• Gửi/Nhận tin nhăn thông báo tình trạng (TETRA)
• Ghi âm / Nghe lại
• Giám sát đầu vào  

• Mạng lưới các dịch vụ
• Bắt luồng tín hiệu video từ camera
• Bắt luồng thoại cho đăng nhập bằng giọng nói
• Dịch vụ trên web, internet như thời tiết …
• Bộ giải mã MDC1200 ANI
Tất cả các mục trên đều có thể quay số nhanh dựa trên các
trình duyêt HTML.

GIAO DIỆN LINH HOẠT
Điểm nổi bật của DCS -5020 chính là sự linh hoạt trong các
giao diện người sử dụng( GUI).
Công cụ thiết kế giao diện cho phép người dùng thiết kế các
mẫu đa dạng, độc đáo và đáp ứng các đòi hỏi chuyên môn
khắt khe nhất.
Giao diện có thể đượ thiết kế dựa trên các nút, đồ họa, hình
ảnh chèn thêm vào hoặc các

• Điều khiển đầu ra
3. Khu vực status hiển thị thông tin về giao diện điều khiển
như
• Kết nối với chuyển mạch số - Digital Switch
• Chế độ Audio- Loa / tai nghe
• Ngày/giờ
4. Khu vực Call Stack hiển thị danh sách cuộc gọi theo bảng
mẫu. Một hoặc nhiều danh sách cuộc gọi sẽ được hiển thị dựa
trên ngày/giờ, kiểu cuộc gọi, ID, mức ưu tiên. Các đặc điểm
bao gồm:

Button

Graphic

HTML

• Danh sách cuộc gọi, hiển thị  các cuộc gọi trước đó.
• Danh sách trạng thái cuộc gọi, hiển thị thời lượng cuộc gọi
• Danh sách hàng đợi cuộc gọi, hiển thị hàng đợi .
• Các phím chức năng được lập trình có thể được sử dụng  
các phím cuộn xóa các cuộc gọi trong danh sách
• Field headers ở phía trên danh sách có thể được bấm để
thay đổi cách phân loại danh sách.
• Sắp xếp theo danh sách, bằng cách bấm vào lĩnh vực muốn
sắp xếp
• Cấu hình màu sắc để làm nổi bật và dễ dàng hơn trong việc
sử dụng.

Chuyển TAB cho phép kết hợp nhiều ứng dụng cùng lúc.
Những nút có  tần suất sử dụng lớn có thể được đặt ở những
vị trí phù hợp, thuận tiện sử dụng, còn các nút khác có thể đặt
riêng tùy theo mục đích sử dụng
Màn hình hiển thị có thể được thiết lập hỗ trợ các ngôn ngữ
địa phương mà không mất đi các chức nang của nó . Như vậy,  
người điều hành sẽ dễ dàng hơn rất nhiều trong các công việc
điều phối giữa nhiều vùng/ địa phương mà không phải lo lắng
về sự khác biệt ngôn ngữ giữa các vùng.

ỨNG DỤNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hỗ trợ một loạt các ứng dụng điều khiển , kết hợp giữa điện
thoại, vô tuyến truyền thống( radio conventional), MPT và
TETRA.

Vật lý
Chuyển mạch số

Phòng Điều phối nhỏ
DCS- 5020 là một giải pháp kinh tế cho các trung tâm điều
phối quy mô nhỏ dành cho cảnh sát, phòng cháy chữa cháy,
cứu thương, khu công nghiệp , xuất nhập khẩu. Nó mang đến
rất nhiều các tính năng của một trung tâm lớn vào môi trường
kiểm soát nhỏ hơn. Hệ thống vô tuyến tích hợp với các chức
năng điện thoại công cộng giúp cho các nhân viên điều hành
thực hiện cả tham gia cuộc gọi qua mạng PSTN và bộ đàm. Nó
có thể được sử dụng như một trung tâm điều phối tổng hợp
nhưng lại không ảnh hưởng đến vai trò của các trung tâm điều
phối thành phần.

Bàn điều phối Tetra không dây
DCS-5020 cung cấp các giải pháp tiên tiến để phát triển cộng
đồng sử dụng TETRA. Nó có thể kết nối đến hệ thống TETRA
thông qua các số cố định TETRA thay vì thông qua hạ tầng
mạng TETRA. Một giải pháp  được ưa chuộng tại những nơi
mà việc triển khai cơ sở hạ tầng là không khả thi như giá
thành quá lớn hoặc do vị trí của phòng điều phối không phù
hợp. DSC-5020 có thể được trang bị các Model  232 ghép kênh
thoại/ dữ liệu cung cấp giải pháp truy nhập từ xa thông qua
một số ISDN .
(Tham khảo thêm  Zetron Application Note : TETRA  Wireless
Console)

Trung tâm chỉ huy cơ động
Trung tâm chỉ huy cơ động có thể được thiết lập khi có những
sự kiện đặc biệt, tai nạn, sự cố lớn … bằng cách triển khai
DSC-5020. Nhân viên điều hành có thể có quyền truy cập
các nhóm MPT/TETRA , các kênh vô tuyến bộ đàm truyền
thống(radio conventional) hoặc các chuyển mạch điện thoại
để quản lý nhân sự giải quyết vụ việc. Đối với các ứng dụng
chuyển động thực sự, các cổng điện thoại có thể được trang bị
đầu cuối cho dịch vụ điện thoại di động GSM.

45 mm (1.75”) Cao (Bao gồm 13mm
chân đế cao su)
430 mm (17”) Rộng ( Bao gồm Rack 19”)
240 mm (9.5”) Sâu (bao gồm đầu ra cáp)
Môi trường hoạt động
Nhiệt độ
hoạt động
0 đến 50 độ C
Nhiệt độ
lưu trữ
-10 đến 60 độ C lưu trữ
Độ ẩm
95% RH tại 45 độ C , không đọng nước
Nguồn
85 đến 260 Vac, 47 đến 63 Hz.
12/24 VDC và 48VDC tùy từng phiên bản
Yêu cầu đối với PC
Bộ xử lý
Intel Pentium® IV or equivalent x86-class
CPU, 2GHz
Hệ điều hành
Microsoft Windows® 2000 Service Pack 3
Microsoft Windows XP Professional
Microsoft Vista Business
Bộ nhớ
512 MB
Độ phân giải
1024 x 768 độ phân giải với 16-bit màu
(65,536 màu)
Thiết bị vào
Bàn phím,chuột, ổ đĩa CD Dành cho việc
cài đặt
Card mạng
10/100 Ethernet
Kết nối
(Giao thức mạng TCP/IP phải được
kích hoạt)

Trung tâm điều phối dự phòng
DCS-5020 có một ứng dụng đặc biệt dành cho các nhà điều
hành TETRA nhằm đảm bảo thông tin liên lạc trong trường
hợp đứt kết nối của một trong các thành phần trong hạ tầng
mạng. Việc mất điều khiển  của bộ điều khiển mạng lưới sẽ
được liên kết đến các trạm lặp hoặc các trung tâm  điều phối
dự phòng sử dụng DCS-5020 nhằm duy trì thông tin liên lạc từ
trung tâm đến các nhân viên tại hiện trường.

Trung tâm chỉ huy đa năng với công nghệ
Patching.
Đối với các nhân viên vận hành  muốn kết nối từ hệ thống bộ
đàm truyền thống đến hệ thống TETRA, DCS cung cấp  một
cầu nối cho phép các nhà điều phối quản lý cả hệ thống  từ
một vị trí duy nhất. Ngoài ra, chúng ta còn có thể tạo ra một
liên kết  hoặc “patching” giữa hai mạng để nhân viên điều
hành có thể nói chuyện trực tiếp  trên đồng thời cả hai mạng.
“ Patching” cũng có thể được thiết lập vĩnh viễn bằng cách duy
trì sử dụng  các thiết bị đầu cuối.
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