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DMR-Afzender-systeem

SmartDispatch

SmartDispatch is Hytera's afzender-systeem, dat in over-
eenstemming met de digitale ETSI-radiostandaard DMR 
ontwikkeld werd. SmartDispatch is ontworpen voor een 
efficiënte communicatie en ondersteunt u bij het behe-
ren van en leiding geven aan de deelnemers aan een 
radioconferentie in het Hytera DMR-radiosysteem.

Met zijn Client-Server-architectuur, zijn modulaire de-
sign en zijn Voice-over-IP-ondersteuning biedt Smart-
Dispatch uw vrijwel alle moderne Dispatch-functies in 
slechts één softwareproduct.
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Highlights 

Online- / Offline-statusmeldingen
De portofoon in het DMR-systeem kunnen zo geconfigureerd worden, dat ze regel-
matig en automatisch hun status naar SmartDispatch zenden. Met deze informatie 
is SmartDispatch in staat, de Online- of Offline-status van elke deelnemer in het 
radiosysteem te bewaken. Indien nodig kan de statusafvraag ook handmatig via de 
SmartDispatch-Client plaatsvinden.

Ondersteuning van alle oproeptypen
SmartDispatch ondersteunt alle beschikbare oproeptypen: afzonderlijke oproep, 
groepsoproep en telefoonconferentie.Elke SmartDispatch-Client is in staat maximaal 
8 spraakkanalen te coördineren. 

Portofoons blokkeren en deblokkeren
Portofoons kunnen met behulp van SmartDispatch van het controlecentrum uit ge-
blokkeerd en ook weer gedeblokkeerd worden, wanneer de portofoon bijvoorbeeld 
verloren is gegaan of gestolen werd.De geblokkeerde portofoon kan weliswaar nog 
ingeschakeld worden, maar deze kan zich niet meer in het radionetwerk registreren 
en daarom ook geen oproepen meer maken of tekstberichten verzenden.

Positieherkenning via GPS
SmartDispatch is in staat de exact locatiedetails van alle portofoons met GPS-functie 
in het DMR-radiosysteem te controleren.Deze informatie kan indien nodig zowel 
handmatig als m.b.v. een overeenkomstige portofoonconfiguratie periodiek opge-
vraagd worden. 

Tekstberichten
SmartDispatch kan standaard DMR-tekstberichten verzenden en ontvangen. Een 
tekstbericht kan zowel aan een individuele portofoon als aan een groep portofoons 
verzonden worden. Voor de weergaven van de tekstberichten dient een gebruikers-
vriendelijke chat-georiënteerde interface. Alle ingaande- en uitgaande tekstberich-
ten worden in de SmartDispatch-database permanent opgeslagen.

Stemopnames en weergave
Alle in- en uitgaande oproepen worden door de SmartDispatch-server geregistreerd. 
Deze omvat behalve alle DMR-spraakoproepen ook oproepen uit het openbare 
telefoonnetwerk (PSTN, vaste net). Zo gaan er geen gesprekken verloren en kunnen 
deze indien nodig naderhand worden weergegeven en geanalyseerd. 

Statistiek en analyse
Met behulp van SmartDispatch kunnen verschillende statistieken en analyses gege-
nereerd worden. Zo kunnen oproepen, berichten en toestand- en trackingberichten 
worden weergegeven en geanalyseerd.



Functies

Locatie-historie voor het naderhand analyseren en weergeven
Alle ontvangen locatie-informatie van de bewaakte portofoons worden 
in de SmartDispatch-database langdurig opgeslagen om deze later te 
kunnen analyseren. Gebruikers kunnen de opgeslagen locatie-informatie 
doorzoeken en daarnaast het bewegings verloop op de kaart naderhand 
laten afspelen.

Regio's en geofencing
Met de SmartDispatch kunnen zogenaamde geofences worden ge-
maakt.Daarvoor worden delen op de kaart gemarkeerd en met regels 
gedefinieerd. Deze regels leggen vast, welke deelnemers aan een 
radioconferentie  resp. welke groep deze bereiken niet mogen betreden 
of verlaten. Bij overtreding krijgt zowel de portofoon als de dispatcher 
een alarmering.

Noodalarm
Wanneer door een portofoon een noodgeval wordt gemeld, dan geeft 
Smart Dispatch een alarm uit. Wanneer de meldende portofoon een 
GPS-functie heeft, dan kan deze actuele locatie-informatie op de kaart 
direct worden weergegeven.

SIP-ondersteuning
SmartDispatch ondersteunt het protocol SIP (Session Initiation Protocol)  
voor de communicatie met IP-particuliere centrales (PABX), om daarmee 
een gateway tussen DMR-portofoons en het openbare telefoonnetwerk 
(PSTN, vaste net) te realiseren. Behalve de DMR-portofoons kan de 
SmartDispatch-Client zelf op deze manier oproepen in het openbare 
telefoonnet doen.

AudioLink
Met deze functie kunnen SmartDispatch-gebruikers spraakgroepen, 
kanalen, locaties en deelnetwerken combineren, zodat een naadloze 
communicatie in het DMR-radiosysteem mogelijk wordt, onafhankelijk 
van de frequentie van de portofoons of het feit of deze in analoge- of 
digitale modus zenden. 

Communicatie tussen controlecentra
Gebruikers kunnen ook met andere gebruikers van het SmartDis-
patch-systeem communiceren. Via de Dispatcher-Client kunnen 
gebruikers via individuele- of telefoonconferentie direct met elkaar 
communiceren.

E-mail-Gateway
De SmartDispatch-server ondersteunt de e-mail-protocollen SMTP en 
POP3. Zo kunnen e-mails van elke e-mail-Client naar portofoons in het 
DMR-radiosysteem verzonden worden, deze worden door de SmartDis-
patch-Server als tekstbericht aan de deelnemer doorgezonden.  

Bewaking op afstand
Door het vrijschakelen van de microfoon van een in het DMR-radiosy-
steem geregistreerde portofoon, kan SmartDispatch spraakactiviteiten 
van afstand meeluisteren, zonder dat de PTT-toets op de portofoon in-
gedrukt hoeft te worden. Juist in noodgevallen kunnen met deze func-
tie gebeurtenissen vanuit het controlecentrum meegeluisterd worden, 
zonder dat de betreffende portofoon lokaal bediend moet worden.

Ondersteuning van verschillende geodatabronnen
Het Dispatcher-systeem SmartDispatch ondersteunt verschillende 
geodata en kaartenbronnen. Daaronder vallen de online geo-informatie 
van Google Maps en OpenStreetMap alsmede de Offline-software MapX 
(afzonderlijk verkrijgbaar).

Over-the-Air Telemetrie en programmering
De nieuwste versie van de Dispatcher-software ondersteunt verschillen-
de Over-the-Air-commando's. Zo kunnen apparaten op afstand worden 
geherprogrammeerd (bijv. ID, slot, frequentie, contacten). Daarnaast 
kunnen telemetrie-functies gebruikt worden, om bijvoorbeeld de status 
van externe apparaten te bewaken of te controleren.
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Technische gegevens

Talen

Ondersteunde talen Engels en Duits; 
overige talen op aanvraag

Systeemvereisten

Besturingssysteem (Clients) Microsoft® Windows XP SP3+ 
Microsoft® Windows 7

Besturingssyteem (Server) Microsoft® Windows XP SP3+ 
Microsoft® Windows 7 
Microsoft® Windows Server 2008

Hoofdgeheugen (RAM) ≥ 1 GB

Bandbreedte van een  
spraakkanaal

> 120 kb/s

Database Microsoft® SQL Server 2005 Express 
Microsoft® SQL Server 2008 Express

Accessoires Zwanenhals microfoon met PTT-toets
Voet-PTT

Overige Microsoft® .NET Framework 4.0

Intelligente systeemopbouw

Modulariteit en flexibiliteit 
SmartDispatch is een Client-Server-systeem, dat uit verschillende  
componenten bestaat. Daarbij helpt SmartDispatch bij de 
opbouw van Dispatcher-systemen van verschillende omvang en 
topologie, geheel overeenkomstig de betreffende eisen van de 
klant. SmartDispatch kan als enkelvoudige plaats systeem of als 
een uitgebreide Dispatcher-oplossing ingezet worden, welke over 
verschillende locaties is verdeeld. 

Toegangsbesturing naar behoefte
Elke werkplak kan met rechten voor het beheren van geselec-
teerde eindapparaten hele vloten of geselecteerde delen van het 
DMR-radiosysteem geconfigureerd worden. 

IP-verbinding
Behalve de verbinding van voertuig-portofoons, om het systeem 
als Radio-Dispatcher te gebruiken, kunnen ook Repeaters via IP 
worden gekoppeld. Zo kan een IP-Dispatching systeem worden 
geconfigureerd, dat een net-brede stemopname en een directe 
controle van de Time-Division van de repeater mogelijk maakt.

Ondersteuning van verschillende beeldschermen
De SmartDispatch-Client ondersteunt verschillende weergaveme-
thoden en kan over meerdere schermen verdeeld worden, zodat 
gebruikers alle belangrijk informatie kunnen zien.

Spraakondersteuning
SmartDispatch ondersteunt verschillende applicatietalen. De taal 
van de SmartDispatch-Clients kan indien gewenst direct gewijzigd 
worden, zonder dat de toepassing opnieuw gestart hoeft te wor-
den. Via de meegeleverde talentool kunnen Administrators andere 
talen in het SmartDispatch-systeem naderhand installeren.

Geen terugkerende kosten voor de locatiebepaling
In vergelijking met op GPRS-gebaseerde oplossingen voor de 
locatie bepaling, richt SmartDispatch zich op de mogelijkheden 
van het DMR- radio systeem in combinatie met de GPS-technolo-
gie. Daarbij zijn er geen terugkerende kosten voor het gebruik 
van het GPRS-protocol.


