
A TASSTA fornece solução de segurança e comunicação de missão crítica para usuários 
profissionais, que exigem uma solução de emergência, solução de emergência, individual-
izada e certificada por push-to-talk, Localização GPS, gerenciamento de tarefas e 
ambiente personalizado para capacitar a organização dominar e proteger qualquer 
desafio e incidente.

A TASSTA suporta os requisitos FirstNet e os padrões ETSI 3GPP para MCX Mission Critical 
Pressione para falar, vídeo e dados. Nosso cliente T.Flex gerencia todos os sensores do 
smartphone e do comportamento dos usuários para garantir que aumentemos a segurança 
de todos os usuários do TASSTA. Mesmo enviando um alarme de emergência é possível 
pressionando um único botão.

A TASSTA está monitorando todos esses sensores e está fornecendo acesso à câmera e ao 
microfone para total consciência situacional. O microfone e a câmera (foto e vídeo) estão 
enviando todas as informações em tempo real para uma equipe de crise e despachante. GPS 
e TASSTA's indoor solução está localizando o usuário imediatamente. O SAMSUNG XCover 
FlieldPro é o smartphone perfeito para alcançar seu objetivo final em campo com o TASSTA.

O SAMSUNG XCover FlieldPro possui com o Samsung Knox um dos mais altos padrões de 
segurança o mundo para gerenciamento de dispositivos confidenciais e confiáveis. O próprio 
dispositivo cumprindo todas as Requisitos de missão crítica para o ETSI 3GPP. Possui um 
botão PTT rígido, botão de alarme, dedo sensor e um modo direto. SAMSUNG e TASSTA 
estão oferecendo juntos a ponte para o futuro das soluções críticas de comunicação.

SOLUÇÃO PUSH-TO-TALK PARA

We walk together.

A MELHOR SEGURANÇA POSSÍVEL PARA UMA OPERAÇÃO DIÁRIA
GROUP 1

GROUP 2

CHAMADA EM GRUPO

LOCALIZAÇÃO INDOOR

CHAMADA INDIVIDUAL

EMERGÊNCIA E ALARME LOCALIZAÇÃO GPS

VÍDEO CHAMADA
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A TASSTA É PARCEIRA EXCLUSIVA PARA 
A SAMSUNG GALAXY XCOVER FIELDPRO NA  ALEMANHA!

VANTAGENS DO XCOVER FIELD PRO:
Smartphone robusto para comunicação segura 

Polivalente: Utilizável em canteiros de obras, em 
fábricas, logística ou hospitais 

Resistente e confiável: o dispositivo possui certificação 
IP684 e portanto à prova de água e poeira

Padrão militar dos EUA MIL-STD-810G5: desafia 
extrema condições climáticas e ambientes agressivos

Desafia cai de uma altura de até 1,50 m

Tela Quad HD de 5,1 "que pode ser operada com luvas e 
quando molhado 

Uma bateria poderosa e intercambiável 

Pode ser recarregada usando pinos pogo em conjunto 
com um carregamento da bateria

Scanner de impressão digital e reconhecimento facial 
para contato sem contato desbloqueio: proteção contra 
uso indevido e perda de dados confidenciais
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