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Konsole dyspozytorskie DGT z ekranem dotykowym powstały  w celu podniesienia 
komfortu obsługi i ułatwienia pracy użytkownika. Poprzez zwiększenie czytelności 
(duży panel LCD), intuicyjną obsługę klawiszy (dotknięcie ekranu w miejscu  
związanym z wykonywaną operacją) oraz elastyczną konfigurację użytkowanie  
konsoli staje się proste i przyjazne. Są przeznaczone do pracy w systemach 
operatorskich, dyspozytorskich, dyspozytorsko-operatorskich, dyspozytorsko-
alarmowo-rozgłoszeniowych, konferencyjnych czy radiokomunikacyjnych.

Cechy charakterystyczne:

Istotą budowy konsol dyspozytorskich z ekranem dotykowym jest ich modułowa  
konstrukcja, która pozwala na elastyczny montaż systemów oferowanych przez DGT, 
jak i innych producentów. 

Zastosowane wyświetlacze są najwyższej jakości i dzięki bardzo dobrym parametrom 
pozwalają na prace także w warunkach bardzo jasno oświetlonych pomieszczeń.

Dedykowane oprogramowanie pozwala, w zależności od wersji, na obsługę rozbu-
dowanych systemów dyspozytorskich, obsługę trybów alarmowych i rozgłaszania, 
obsługę kanałów radiowych i radiostacji. 

Wszystkie wersje oprogramowania dają możliwość obsługi telefonu systemowego 
wraz z wizualizacją kolejek przychodzących i gorących linii. 

Istnieje możliwość korzystania z książki telefonicznej i predefiniowanych zestawów 
konferencji. Szczegółowe możliwości zależą w tym przypadku od wersji systemu 
i jego konfiguracji sprzętowej.

Wydajna i wygodna 
obsługa połączeń                             

Przejrzysta wizualizacja 
stanu obsługiwanych 
łączy  i wykonywanych 
operacji

Prosta i elastyczna 
konfiguracja  łatwa  
w obsłudze

Możliwe sieciowanie   
i równoległa praca ter-
minali

Integracja łączności tele-
fonicznej i radiowej
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Aplikacja DCA: 

Aplikacja DCA (Dispatch Console Application) jest to dedykowana aplikacja konsoli dys-
pozytorskiej, umożliwiająca realizację zaawansowanych funkcjonalności telefonicznych, 
radiowych (w ramach zintegrowanych radiostacji i systemów UHF/VHF, DMR, dPMR, 
NXDN, TETRA) w systemie łączności dyspozytorkiej DGT MCS.

Poniżej przedstawiono kilka przykładów zrzutów ekranowych aplikacji.
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