
TASSTA desenvolvido com Teltronic equipe 
de engenharia o mais avançado Gateway 
T.Bridge TETRA de sempre. Depois de 
muitos meses de desenvolvimento e teste - 
Nós gostaria de apresentar a você o nosso 
T.Bridge MCIP.

Con el excelente apoyo de Teltronic, TASSTA 
T.Bridge se está integrando directamente y
conectarse a la interfaz MCIP para TETRA 
LTE / 4G más confiable y completo 
integración.

A Teltronic / PowerTrunk é uma provedora líder global de rede TETRA. TASSTA é o mais
impulso inovador e completo da Missão MCPTT para falar sobre o desenvolvedor de 
soluções o mundo.
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T.BRIDGE WINDOWS
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T.FLEX

T.LION SERVER

T.RODON DISPATCHER TELTRONIC/
POWERTRUNK 
TETRA NETWORK

OS PRINCIPAIS
RECURSOS SÃO

Nossas equipes de engenharia estão coordenando as próximas etapas para implementar outros recursos, como 
localização GPS e outras. Assim que estivermos prontos para a segunda versão, ofereceremos uma atualização que 
você poderá desfrutar maior flexibilidade com o seu sistema Teltronic / PowerTrunk TETRA. 

Verificamos a sessão do MCIP 
estabelecido entre TASSTA e o 
Servidor MC e sistema TETRA
e o mecanismo"Keep Alive".

Estado 
"Keepalive"

Informações de status do grupo 
entre o sistema TETRA e o TASSTA 
T.Lion Server, que é relevante para 
o estabelecimento de chamadas 
em grupo através da interface 
MCIP.

Sincronização \
do grupo

A solução T.Bridge suporta chamadas 
privadas half-duplex e duplex 
originada no lado do sistema TETRA 
ou no servidor de missão crítica 
TASSTA. O mesmo recurso também é 
para o Smartphone TASSTA T.Flex e 
Usuários de envio T.Rodon 
disponíveis. Todos os participantes 
podem fazer chamadas individuais 
de rádios TETRA a qualquer smart-
phone ou equipamento de mesa fora 
a rede TETRA e torno versa.

Chamada privada
ou chamada
individual

T.Bridge MCIP fornece chamadas de 
grupo capacidade e envolve tanto 
tecnologias para uma missão crítica 
TASSTA grupo de propriedade do 
servidor e Grupo SISTEMA TETRA. 
Os usuários veem todos grupos de 
rádio disponíveis e iniciar uma 
chamada no TETRA ou TASSTA 
sistema sem ser o proprietário do 
grupo.

Chamada 
de grupo

Mensagens de texto e status entre 
TETRA e TASSTA LTE estão 
totalmente disponíveis. SDSs são 
enviando entre os dois lados.

SDS - serviço 
de dados curtos

COMECE HOJE E  
EXPERIENTE O FUTURO!

www.tassta.comBecome your best self.


