TAQTO

®

Programmering lokalt eller som tjänst

SECURITY IN MOTION

TAQTO ® finns som två lösningar.
• Med lokal konfiguration
• Som tjänst

TAQTO

®

Programmering lokalt eller som tjänst
Taqto® är en klient-server baserad programmeringslösning för Airbus rakelmobiler med stöd för
programmering på distans men som även kan användas i en lokal konfiguration.
Beskrivning
Taqto® består av klient och server-programvara som
körs i en standard Windows®-dator och nödvändig
hårdvara för att ansluta rakelmobilerna till datorn.
Applikationen kan användas både i lokal konfiguration (server/klient i samma dator) eller i distribuerad
lösning (server/klient i skilda datorer) där anslutning
mellan server/klient sker via ett IP-nätverk.
Administrationen sköts av en systemadministratör
som hanterar programmeringen/ parametrar och
vilka terminaler som ska uppdateras. Då terminalerna
ansluts till systemet sker uppdateringen automatiskt.
Då uppdateringen är klar indikeras detta dels på klientapplikationen samt att systemadministratören kan se
vilka terminaler som är uppdaterade.

Lokal konfiguration

Server/klient konfiguration

Funktion
Huvudsakliga funktioner i Taqto®:
• Parametersättning av Rakelmobilerna
• Laddning av bilder och JAVA i rakelmobilerna
(Taqto® 2.6)
• Skicka SDS till terminaler vid programmeringsuppdrag.
• Uppgradering av firmware i rakelmobilerna
• Multiprogrammering av upp till 32 enheter i ett
uppdrag

•
•
•
•

Fjärrprogrammering och uppdatering över IP-nätverk
Historik
Programmering av anropsnummer/ITSI i
Rakelmobiler (option)
Remote GUI (option)

Genom val av Taqto® och Taqto®-licenser kan systemet anpassas till respektive organisation.

Vad behövs?

Du som kund köper in nödvändig utrustning.
Här nedanför listas det grundpaket man behöver.
•
•
•

TTaqto® SW på CD
Taqto® Server SW, Taqto® Client SW och
K-Taqto® SW
Kunddokumentation: Installationhandbok,
Användarhandledning

•

Licensfil och Smart card PIN
- Begärs från Airbus security logistics eft
leverans.

•

Smart card & läsare

•

Terminal connectivity kits
- Variant med 1 slot för TH1n,
THR880i och 9-serien.
(Mot tillägg kan man köpa en med 8 slots.)
- Fungerar även som batteriladdare
- Programmeringskablar
Flashing kit & kablar

•

TAQTO
Programmering som tjänst
TC Connect erbjuder programmering som tjänst.
Det innebär att vi agerar systemadministratör och
tar fram programmeringsfiler för omprogrammering.
Vi kan även förvalta ert programmeringsunderlag
(PU) så att den alltid uppdateras så den är aktuell
mot er verksamhet och MSBs riktlinjer.

Vid behov av omprogrammering lägger TC Connect
ut programmeringsarbetet.
Så fort den aktuella Rakel-mobilen ansluts till
systemet uppdateras den automatiskt med de nya
parametrarna.

Programmeringsservern är fysiskt placerad hos oss
och administreras av TC Connect.
Programmeringsklienter bestående av dator med
klientprogramvara samt programmeringsinterface
är placerade hos kund.
Anslutning mot servern sker via en VPN-förbindelse
med Internet eller mobilt bredband.

All programmeringshistorik för varje Rakelmobil sparas i systemets
centrala databas.
Möjlighet att ta ut rapporter i form av en Excel-fil med aktuell programmeringsstatus.

Kontakta TC Connect för mer detaljer och priser.

TC Connect Sweden AB
Mastgatan 2A
692 71 Kumla
www.tcconnect.se

Tel: +46 19 500 10 00
Fax: +46 19 500 11 00
E-post: info@tcconnect.se

