
„System konsol dyspozytorskich STC dla systemów 
Hytera DMR i TETRA”



Zdalne zarządzanie komunikacjąradiową HYTERA DMR / 

TETRA

R- STC radiobaza 

• element sprzętowy systemu, zintegrowany z radiem Hytera, poprzez który 
komunikują się terminal konsole STC oraz przekazuje informacje do głównego 
systemu monitorowania i nagrywania 

• kompatybilny z modelami radiowymi Hytera
• wbudowane radio mobilne Hytera MD78x / MT680 Plus

STC Terminal Konsole

• zdalny panel sterowania z wbudowanym ekranem dotykowym
• interfejs operatora dostosowany do indywidualnych wymagań, z pełną 

funkcjonalnością radia 
• opcjonalne połączenie zestawu słuchawkowego i PTT 



Architektura systemu



Architektura systemu - Opcje

Konfiguracje sprzętowe umożliwiające zdalne sterowanie:

 Podstawową konfiguracją jest praca jednej terminal konsoli STC z jedną Radiobazą

R-STC.

 Podłączenie maksymalnie czterech terminal konsol do jednej Radiobazy R-STC.

 Podłączenie maksymalnie czterech Radiobaz R-STC do jednej terminal konsoli.

 Podłączenie terminal konsoli do przemiennika Hytera RD985 S (lub kilku

przemienników).

Zwiększenie liczby podłączanych elementów (STC,R-STC oraz przemienników) możliwe

jest poprzez zastosowanie zewnętrznych serwerów (według indywidualnych potrzeb).



Architektura systemu - Opcje



Architektura systemu – Case study



Terminal konsola STC

R-STC

R-STC

R-STC

R-STC



 RoIP Panel – aplikacja pracująca na platformach STC lub PC, zapewnia interfejs

użytkownika do sterowania Kanałami Radiowymi zarejestrowanymi w systemie

 RoIP Box – aplikacja pracująca na platformach RSTC lub PC, - komunikacja

i monitorowanie Radia Interfejsowego

- monitorowanie ruchu rejestrowanego w Systemie Radiowym,

- ilość i rodzaj danych pobieranych z tego systemu jest zależny od typu Radia

Interfejsowego oraz jego konfiguracji

Architektura systemu - Aplikacje



 RoIP Server – centralna aplikacja systemu, do której rejestrują się aplikacje

klienckie (RoIP Panel oraz RoIP Box), rozdziela ona komunikaty i przydziela

konfiguracje do aplikacji klienckich. Do swojego działania wymaga serwera

SQL(MySQL)

 RoIP Console – aplikacja w technologii www, umożliwia konfigurację

i zarządzanie systemem.

 RoIP Platform Controler (RoIP Platform) – aplikacja umożliwiająca

kontrolowanie platformy sprzętowej, na której została zainstalowana

Architektura systemu - Aplikacje

Aplikacje te mogą pracować na dedykowanych platformach RSTC oraz STC a także

komputerze klasy PC lub serwerowym z zainstalowanym systemem Linux.

System umożliwia także nagrywanie rozmów i zarządzanie tymi nagraniami za pomocą

systemu Comprec.



Platforma R-STC
Platforma ta umożliwia zabudowanie Radia Interfejsowego wraz zasilaczem w obudowie

typu RACK (lub obudowie skrzynkowej do montażu zewnętrznego) jest podstawowym

komponentem, z którego budowane są większe systemy RoIP.

Dane techniczne

 Zasilanie: 230VAC / 150W

 Interfejs :

o 1 * interfejs LAN

o 1 * USB 2.0

o 1*wyjście antenowe BNC 50 Ohm

o 1*wejście zasilania IEC 230V

o sygnalizacja stanu pracy - diody LED

 Wilgotność:

 od 5 do 95% wilgotności względnej

 Bez kondensacji

 Dopuszczalne warunki pracy:

o od 5 do 95% wilgotności względnej, bez kondensacji

o Temperatura pracy: od 0 do + 50 ° C (dla R-STC-2 -20 do 50 ° C)

 Wymiary (SxWxG):

o R-STC-1(obudowa Rack 19” 2U) ok. 430 x 250 x 88 mm

o R-STC-2(obudowa hermetyczna metalowa IP65) ok. 400 x 400 x 200 mm



Platforma STC



Aplikacja RoIP Panel

Aplikacja RoIP Panel instalowana jest na platformach sprzętowych STC, w wyjątkowych

sytuacjach może być zainstalowana na komputerze panelowym z zainstalowanym systemem Linux.

Aplikacja umożliwia korzystanie z kanałów radiowych, monitorowanie ich komunikacji w czasie

rzeczywistym i korzystanie z wyniesionego interfejsu radia.



Aplikacja RoIP Panel – STC-2 4PTT

Po skonfigurowaniu funkcji rozszerzonych w aplikacji RoIP Panel na platformie STC-2 4PTT na 
ekranie wyświetlana jest zakładka EXT.
Każdy fizyczny przycisk PTT posiada swój panel informacyjny, w którym wyświetlone są kod 
przycisku oraz zdefiniowany opis funkcji. 



Aplikacja RoIP Panel – Macierz Kanałów 

Każdy kanał wizualizowany jest za pomocą wigetu, w którym wydzielone są obszary:
Lewą, sterującą odsłuchem kanału i wizualizującą stanu odsłuchu/mikrofonu
Prawą, służącą do wybrania kanału oraz wizualizującą informacje o kanale:

Alias kanału 
Alias strefy i kanału radiowego

Widok Macierzy Kanałów wyświetla wszystkie dostępne i skonfigurowane Kanały Radiowe 
znalezione w systemie.



Aplikacja RoIP Panel – Radiostacje/ Alarmy 



Aplikacja RoIP Panel – Radiostacje/ Alarmy 

Radio przysłało aktualną pozycję lub zostało włączone

Radio zostało wyłączone(przysłało komunikat o wyrejestrowaniu), Przy braku 
aktualizacji pozycji przez co najmniej 4h – ikona radia jest usuwana z mapy

Radio nie przysłało aktualizacji pozycji od co najmniej 5 minut lub brak 
aktywności przez 5 minut

Radio w stanie alarmowym, po zakończeniu(potwierdzeniu) ikona wraca do 
poprzedniego stanu



Aplikacja RoIP Panel – Alarmy



Aplikacja RoIP Console

Aplikacja ta umożliwia zarządzanie użytkownikami i konfiguracjami dla systemu

RoIP oraz:

 Stworzenie użytkownika

 Przydzielenie mu uprawnień do poszczególnych czynności w systemie

 Dodanie nowej aplikacji RoIP

 Dodanie konfiguracji do aplikacji RoIP

 Edycja konfiguracji dla aplikacji RoIP

 Usunięcie konfiguracji aplikacji RoIP

 Usunięcie aplikacji RoIP (zablokowanie)

Aplikacja RoIP Console dostępna jest przez dowolną przeglądarkę 
www pod adresem zgodnym z konfiguracją systemu



Aplikacja RoIP Console

Zarządzanie urządzeniami RoIP oraz ich konfiguracja odbywa się poprzez zakładkę: „Platformy”



Aplikacja RoIP Console

Zarządzanie aplikacjami RoIP oraz ich konfiguracja odbywa się poprzez zakładkę: „Aplikacje”



Aplikacja RoIP Console
Zarządzanie aliasami radiowymi odbywa się poprzez zakładkę „Aliasy radiowe”. 
Alias – unikalna nazwa danego Radia Końcowego (radiotelefonu) stanowiąca nazwę kontaktu 
wyświetlaną na Radiu Interfejsowym 
ID - Identyfikator danego Radia Końcowego zaprogramowany za pomocą aplikacji Hytera Customer
Programming Software



Aplikacja RoIP Console – Lista nagrań

System zapewnia także rejestrację treści połączeń audio oraz dodatkowe informacje dostępne 
w komunikacji DMR. 



• Konsola Administracyjna

• Comsa – system monitoringu

• Reports 

• Player 

• Inne aplikacje:

Web Player, Web Survey, 
Monitor, Fax Decoder

LAN/WAN



Zapraszamy do współpracy!

w w w .s im .c o m
. p l

Dziękuję Państwu za uwagę

Krzysztof Muciek


