
System terminal konsol 

STC dla DMR Hytera

Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. we współpracy z RTCom



O FIRMIE SIM

od 1992 do dziś

• specjalizacja w konstruowaniu, produkowaniu i wdrażaniu rozwiązań 

teleinformatycznych i informatycznych, realizacja projektów 

dedykowanych nowoczesne biuro projektowo-badawcze 

• doświadczony zespół inżynierów

• specjalistyczne linie produkcyjne

• gwarantowany dostęp do laboratoriów



System terminal konsol STC umożliwia zdalne monitorowanie                     

i sterowanie pracą poniższych radiotelefonów:

 Hytera MD78x(G) w trybie analogowym

 Hytera MD78x(G) w trybie DMR



Radiobaza jest elementem sprzętowym systemu integrującym się z radiem 

i przesyłającym informacje do nadrzędnego systemu 

monitorująco/nagrywającego wyposażonego w Terminal konsolę STC. 

W minimalnej wersji (dla każdego typu radia) system umożliwia:

 Transmisję kanałów audio 

 Sterowanie: nadawaniem/odbiorem, zmiana predefiniowanego 

kanału(kanał w górę/w dół)

 Monitoring zasilania (sieciowe/akumulatorowe)



W zależności od możliwości dodatkowych punktu dostępowego 

możliwe jest:

 Monitorowanie pozycji radiów przenośnych (Hytera)

 Przesyłanie danych/krótkich wiadomości cyfrowych (Hytera DMR)

 Odczyt bieżących ustawień kanału (częstotliwość, tryb radia)

 Monitorowanie stanu radia (kanał otwarty/zamknięty, stan blokady 

szumów, stan CTCSS)



System składa się z:

 Jednej lub więcej bramki RoIP komunikującej się z radiem – radiobazą R-STC

 Serwera zarządzającego połączeniami SIP

 Konsol/i operatora w postaci Terminala/i STC1/2 lub komputera PC                                

z dedykowaną aplikacją serwera RoIP

TERMINAL KONSOLE STC

Architektura komunikacyjna – wersja rozszerzona



Rozszerzona architektura dla systemu z kilkoma sieciami radiowymi.

W instalacji tej występuje więcej niż jedna konsola operatorska (w formie 

terminali STC1/2 lub komputera panelowego) oraz więcej niż jedna Radiobaza

który łączy się z radiami dostępowymi (Hytera MD78x lub innymi), w ramach danej 

sieci radiowej pracują radia mobilne lub stacjonarne które mogą się poruszać 

pomiędzy systemami (pod warunkiem zachowania unikalności adresacji urządzenia 

w ramach całego systemu).



 Mechanizm synchronizacji czasu

 Logowanie klienta do serwera RoIP

 Aktualizacja listy kontaktów/dostępnych końcówek radiowych

 Rejestracja połączeń / zdarzeń oraz i ich nagrywanie

 Połączenia głosowe i ich przełączanie

 Automatyczna aktualizacja oprogramowania

TERMINAL KONSOLE STC

Funkcjonalność wersji rozszerzonej systemu



 Połączenie radiowe:

 rozpoczęcie nadawania audio

 rozpoczęcie odbierania audio

 rozpoczęcie okresu bezczynności przed zakończeniem połączenia

 zakończenie połączenia(równoznaczne z zakończeniem sesji nagrywania

 Stan zalogowania radia:

 rejestracja/wylogowanie radia z sieci: REGISTERED, UNREGISTERED, ONLINE, OFFLINE

 Aktualizacja pozycji radia:

 aktualna pozycja radia

TERMINAL KONSOLE STC

Funkcjonalność wersji rozszerzonej systemu – rejestrowane zdarzenia



 Odebranie/Wysłanie wiadomości tekstowej

 Message, dostępne pola:

• nadawca 

• odbiorca 

• tekst wiadomości

 Emulacja przycisku na terminalu:

 Button: dostępne pola:

• Name – nazwa przycisku zgodna z opisem komendy 

• Action – akcja wykonywana na przycisku, zgodna z opisem komendy 

TERMINAL KONSOLE STC

Funkcjonalność wersji rozszerzonej systemu – rejestrowane zdarzenia



 Sterowanie rozmową

 Pobieranie informacji o aplikacji RoIP (tylko odczyt)

 Sterowanie przełączaniem kanału i strefy

 Pobieranie informacji o podłączonym radiu (tylko odczyt)

 Wiadomość tekstowa

 Sterowanie/informacja o stanie VIO

 Rejestracja/wyrejestrowanie radia

 Informacja o lokalizacji radia klienckiego

 Emulacja przycisków

 Stan wyświetlacza

TERMINAL KONSOLE STC

Funkcjonalność wersji rozszerzonej systemu – komunikaty



EKRANY APLIKACJI STC 1



EKRANY APLIKACJI STC 2



EKRANY APLIKACJI STC 2



EKRANY APLIKACJI STC 2



linie analogowe

PRA

Linie ISDN (NT)

GSM lines

LAN

linie analogowe

linie 
systemowe

Linie IP

Linie radiowe

linie fax

Połączenia
współpraca PABX

PSTN



• Konsola – zarzadzanie, archiwizowanie 

• Comsa – monitorowanie 

• Raporty 

• Player 

• Inne aplikacje , np.:

Web Player, Web Survey, 
Monitor, Fax Decoder

LAN/WAN



Prelegent:

Krzysztof Muciek

Dziękuję Państwu za uwagę

Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o.

ul. Stefczyka 34,  20-151 Lublin, 

tel. +48 81 718 78 00, fax +48 81 718 78 09

e-mail:handel@sim.com.pl, www.sim.com

zapraszamy na stoisko 


