TRACELINE D-LITE
Avancerat datorstöd för Rakel

SECURITY IN MOTION

•
•
•

Avskalat och flexibelt gränssnitt för maximal
användarvänlighet
Stöd för flera anslutna radioterminaler
Stöd för hopkopplade arbetsstationer

TRACELINE D-LITE
Avancerat datorstöd för Rakel

Traceline D-LITE är en lättanvänd dispatcherliknande lösning som kan användas både vid en
fast installation men även för portabelt bruk då anslutningen går direkt via radiogränssnittet.
Produkten riktar sig mot organisationer med behov av en enklare ledningscentralsfunktion för
radiokommunikation. Den kan också fungera som en radiobaserad redundanslösning till större
ledningscentraler baserade på exempelvis Airbus RCS9500 dispatcher. Traceline D LITE har stöd
för flera typer av bärare, bland annat Rakel och DMR (TAIT).
Beskrivning
Traceline D-LITE erbjuder ett avskalat gränssnitt för
maximal användarvänlighet. Gränssnittet är främst
tänkt att användas med mus/tangentbord men kan
även användas tillsammans med en pekskärm.
Gränssnittet är logiskt uppbyggt där varje ansluten
terminal visas i ett eget avgränsat fönster. Vidare
visas larm och anropsbegäran (CBR) samt senast
inkomna status i egna fönster. Möjlighet finns även
att integrera med vår positioneringslösning Traceline
Web. Kartan visas då under en av programflikarna
eller i ett eget fönster bredvid programmets övriga
funktioner.

Applikationen kan ta emot och visa larm från SOS
eller andra larmcentraler. Larmen presenteras på
ett överskådligt sätt, och det är även möjligt att
placera ut koordinaten för larmet på en karta.
Via användargränssnittet kan anslutna terminaler
direkt hanteras, exempelvis talgruppsbyten, volym,
scannade talgrupper m.m.

Ärendehantering
Traceline D-LITE har även en inbyggd ärendehanteringsmodul för att skapa och följa upp
ärenden. Ärenden kan tilldelas till kontakter och
kategoriseras. Anteckningar kan efter hand läggas
till ärenden. Tidsstämplar på all information
skapar spårbarhet. Informationen kan exporteras
till text- eller Excel-fil.

Utrustning
En Traceline D-LITE arbetsstation består av en
dator (Windows 7 eller senare) på vilken applikationen installeras. Till datorn ansluts en eller flera
radioterminaler.
För att kommunicera används bordsmikrofon
och headset tillsammans med bordshögtalare.
Dessutom kan en extra högtalare anslutas för
aviseringar (inkommande larmanrop,
meddelande indikeringar etc).
Systemets inställningar samt information såsom
larm-/CBR-/Status-/Meddelande-listor etc. sparas
i en databas. Denna databas kan vara gemensam
för flera arbetsstationer om fler än en
D-LITE-operatörsplats beställs. På detta sätt kan
alla operatörer dela på samma samtalskö, vilka
meddelanden som har skickats och tagits emot
osv.

Traceline D-LITE är en produkt utvecklad helt av TC
Connect vilket gör att vi kan utveckla den löpande i
takt med att nya funktioner och terminaler dyker upp
i radionäten. Detta betyder att TC Connect vid behov
kan kundanpassa produkten till Era specifika önskemål på ett snabbt och enkelt sätt.
Traceline D-LITE är en ny produkt i TC Connects
befintliga och gedigna applikationsplattform, som
i övrigt bland annat består av Traceline Navi+ och
Traceline Web.

Funktioner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inkommande/utgående individsamtal till mobiler
och andra dispatchers
Gruppkommunikation
Skicka/ta emot textmeddelanden (SDS)
Inkommande Status
Inkommande samtalsbegäran (CBR)
Inkommande larm
Larminformation från SOS
Full styrning av anslutna terminaler
Ärendehantering
Kartstöd

Traceline D-LITE
Traceline D-LITE systemskiss

Kartstöd

I Traceline D-LITE finns möjlighet att positionera sina resurser på en karta genom att integrera
TC Connects positioneringslösning Traceline Web. Genom denna lösning kan du, förutom att se
vart dina resurser är, även skapa geofence-områden kopplade till händelseregler, visa spår och
historik, skapa detaljerade rapporter och mycket mer.
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