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Mobilny System Komunikacyjny DGT MSK umożliwia użytkownikowi łączność 
radiowo-telefoniczną o zasięgu zależnym od możliwości przemiennika 
radiowego i punktu dostępowego. Wykorzystując sieć IP można znacznie 
powiększyć obszar komunikacji radiowo-telefonicznej. DGT MSK można 
sieciować, dzięki czemu użytkownicy posiadają możliwość sprawnej 
komunikacji na dowolnym obszarze. DGT MSK umożliwia także komunikację 
z siecią korporacyjną użytkownika.
Podstawowym środkiem łączności w ramach DGT MSK jest cyfrowy 
system łączności radiowej, pracujący w trybie połączonych przemienników 
w sieci IP. Możliwa jest także komunikacja pomiędzy radiotelefonami bez 
przemiennika.
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Niniejsza publikacja nie jest ofertą handlową i ma wyłącznie charakter informacyjny. DGT zastrzega możliwość wprowadzenia zmian bez uprzedniego powiadomienia.

Elementy Mobilnego Systemu Komunikacyjnego
• Masz antenowy z antenami VHF, LTE, CDMA lub innymi
• Przemiennik radiowy
• Router LTE/CDMA + Acces Point
• Brama radiowa
• Konsola operatorska

Funkcjonalności telefoniczne
Terminale telefoniczne DGT MSK są abonentami SIP systemu PABX użytkownika. 
System ten zapewnia realizację następujących usług:
• kolejkowanie połączeń telefonicznych – wybór dowolnego połączenia  

z kolejki, prezentacja numeru oraz nazwy,
• telekonferencje – ręczne dobieranie uczestników do rozmowy,
• interkom dyspozytorski,
• zawieszanie połączeń, wejścia „na trzeciego”, przekazanie połączenia,
• książka kontaktów – obsługa książki ogólnej lub prywatnej LDAP, możliwość  

integracji z istniejącymi usługami katalogowymi.

Funkcjonalności radiowe
• prezentacja stanów radiostacji – realizacja poprzez wyświetlacz. Możliwa jest także 

prezentacja stanu radiotelefonu na poziomie aplikacji dyspozytorskiej,
• zmiana kanałów – może odbywać się przez ręczną zmianę kanałów w danym 

radiotelefonie oraz z poziomu aplikacji,
• nadawanie przez wybrany radiotelefon 

– jest realizowane przy pomocy aplikacji 
dyspozytorskiej lub manualnie, poprzez 
manipulator radiotelefonu. Na ekranie aplikacji 
prezentowany jest stan pracy radiotelefonów. 
Użytkownik może wybrać odpowiedni 
radiotelefon i rozpocząć nadawanie,

• nadawanie przez wybraną grupę radiotelefonów. 
Funkcjonalność jest realizowana w sposób 
podobny jak powyżej, z tym że użytkownik może 
wybrać kilka radiotelefonów i nadawać z nich 
jednocześnie,

• połączenia grupowe – w ramach każdego 
MSK a także w ramach sieci MSK mogą być 
zdefiniowane grupy. Nadawanie odbywa się przez 
wybranie na ekranie aplikacji dyspozytorskiej 
odpowiedniej grupy i rozpoczęcie nadawania,

• połączenia prywatne – wywołanie indywidualne 
(selektywne) pomiędzy abonentami sieci 
radiowej,

• włączanie/wyłączanie funkcji skanningu. Funkcjonalność jest realizowana  
w ramach funkcji systemu radiowego,

• realizacja połączeń konferencyjnych typu cross-connect pomiędzy radiotelefonami, 
a abonentami sieci PSTN/GSM za pośrednictwem systemu PABX użytkownika. 
Funkcjonalność jest realizowana z poziomu aplikacji dyspozytorskiej manualnie 
przez dyspozytora. Po nawiązaniu połączenia telefonicznego dyspozytor zestawia 
połączenie cross-connect z danym radiotelefonem stacjonarnym,

• współdzielenie łączności radiowej przez wielu operatorów z obsługą priorytetów. 
DGT MSK umożliwia równoległą obsługę z kilku stanowisk dyspozytorskich. Dostęp 
do środków łączności radiowej może być regulowany na podstawie nadanych 
priorytetów w systemie.

Rejestracja rozmów
Korespondencja radiowo-telefoniczna w ramach DGT MSK jest zapisywana 
w rejestratorze nagrań bramy radiowej. Odsłuch oraz kopiowanie  
i archiwizowanie nagrań możliwe jest przy wykorzystaniu aplikacji NetCRR.
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