PLATAFORMA DE COMUNICAÇÕES DE DESPACHO
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QUANDO CADA MINUTO CONTA
VOCÊ PRECISA SABER QUE SEU SISTEMA DE COMUNICAÇÕES
PODE LIDAR COM QUALQUER DESAFIO QUE SE APRESENTE EM UM
MUNDO TÃO COMPLEXO COMO O ATUAL.
A console de despacho Avtec Scout™ Select funciona como o eixo central dos ambientes de comunicação
mais exigentes, protegendo pessoas, bens e meios de vida. Obtenha a tranquilidade de saber que selecionou
um sistema de comunicações confiável e eficiente de uma empresa que sabe perfeitamente o que é
importante para você.

EFICÁCIA COMPROVADA

AMPLIÁVEIS

CONFIÁVEIS

Ao escolher a série de soluções Avtec
Scout, você se une a mais de 75
empresas de serviços públicos, seis
grandes companhias aéreas americanas,
centenas de agências de segurança
pública e dezenas de empresas da
Fortune 500 que implantaram consoles
de despacho Avtec Scout para suas
comunicações de missão crítica.

Projetadas para hoje e preparadas para o
futuro. Seu investimento estará sempre
protegido, já que as consoles de despacho
Avtec Scout Select podem ser ampliadas
tanto em capacidade como em recursos,
conforme suas necessidades. E, à medida
que suas necessidades forem mudando,
os sistemas podem ser consolidados em
um único local, redistribuídos em muitos
locais ou aumentados para acompanhar
seu crescimento.

As consoles de despacho Avtec Scout
Select são baseadas em padrões abertos e
se integram perfeitamente com as
principais tecnologias de rádio, telefonia,
PPT sobre redes celulares (PoC) e banda
larga. E como elas são totalmente
redundantes, a qualidade de áudio de toda
a série de soluções Avtec Scout Select é
excepcional tanto em operações básicas
como em situações de assistência mútua
como desastres naturais ou provocados
pelo homem.
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CONSOLE DE DESPACHO AVTEC SCOUT SELECT 800
Integre todas as necessidades de seu centro de comunicações, independentemente da complexidade de seu sistema.

TECNOLOGIA CONFIÁVEL E DE COMPROVADA EFICÁCIA
QUE PROPORCIONA:
•

Plataforma de código único para simplificar a ampliação

•

Fácil integração à mais ampla variedade de sistemas de
rádio/telefonia:
– Rádios convencionais e troncalizados
– PTT de banda larga
– Telefonia
– Entrada/saída AUX, gravadores de registros de voz IP e mais
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•

Um sistema seguro sem nenhum ponto de falha para maior
tranquilidade

•

Funcionamento confiável quase sem tempo de inatividade

•

Atualizações simplificadas com continuidade operacional

•

Opções fixas e móveis

•

O melhor treinamento e suporte técnico de produto de sua
classe

CONFIE EM AVTEC SCOUT SELECT
Você gostaria que seus despachadores tivessem sempre as melhores ferramentas. As consoles de
despacho Avtec Scout Select se adaptam a qualquer tipo de necessidade de comunicação empresarial
e de missão crítica, consolidando suas tecnologias de rádio, telefonia e banda larga/LTE em uma
excelente solução de comunicações que oferece uma qualidade de áudio excepcional, proteção contra
ameaças de cibersegurança e opções de configuração praticamente infinitas.
CONFIABILIDADE DE MISSÃO CRÍTICA

FACILIDADE DE USO

Seja para atender emergências com risco de vida ou para coordenar
recursos críticos para sua empresa, seus despachadores
contarão sempre com as melhores ferramentas.

Você necessita uma tecnologia que se adapte a suas necessidades
em constante mudança. As consoles de despacho Avtec Scout Select
permitem configurar sua solução com base em suas necessidades
específicas com a aplicação Scout Manager. Pode optar por personalizar
a interface ou utilizar as opções intuitivas predeterminadas do sistema.
De qualquer forma, você contará com a flexibilidade e adaptabilidade
que precisa, incluindo:

•

Consoles de despacho com redundância integrada para altos
níveis de disponibilidade e estabilidade.

•

Soluções de comunicações com uma qualidade de áudio
excepcional.

•

Acordo de manutenção de software com licencia Avtec
ScoutCare™ com suporte 24x7x365, para proteção contra
problemas imprevistos e para implementar melhorias periódicas
no sistema.

COMPROMISSO DE CIBERSEGURANÇA
Os hackers de hoje utilizam aplicativos de terceiros para obter acesso
a seu sistema de controle principal. Antes de cada lançamento de
versão de software, as consoles de despacho Avtec Scout Select são
rigorosamente testadas para detectar vulnerabilidades.
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•

Telas personalizáveis para preferências baseadas em funções ou
para reproduzir as de sistemas existentes.

•

Conectividade rápida e intuitiva com todos os recursos de voz.

FLEXIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO
Conte com a liberdade de poder selecionar as ferramentas de
comunicação certas para seu trabalho, com base no que é mais
eficiente e eficaz para a sua equipe. A plataforma de código único
Avtec Scout permite integrar tecnologias de rádio, telefonia e PoC
legadas e de próxima geração em ambientes de despacho fixos e
móveis.

INTEGRAÇÕES QUE OTIMIZAM SUAS OPERAÇÕES
A plataforma de código único de Avtec Scout Select se integra perfeitamente às melhores
soluções de outros provedores. Isso não só melhora as comunicações de sua equipe, mas também
protege e maximiza o investimento que você fez em seu sistema no longo prazo adaptando-se
sempre a suas necessidades. Conecte-se com tecnologias existentes e de próxima geração,
incluindo:
SISTEMAS DE RÁDIOS
TRONCALIZADOS COM FIO
ATENDIMENTO DE CHAMADAS
DE EMERGÊNCIA

TELEFONIA SIP

INTEGRAÇÕES
AVTEC SCOUT

GRAVADORES

SISTEMAS DE RÁDIOS
CONVENCIONAIS
COM FIO

CAD

PTT
SOBRE CELULAR

CAD
SERVIÇO SEM FIO
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CONHEÇA A SÉRIE DE
SOLUÇÕES AVTEC SCOUT SELECT
AVTEC SCOUT SELECT 800
Avtec Scout 800 oferece o máximo valor possível para seu centro de comando com um investimento
mínimo. Admite até oito canais de rádio ou telefones com consoles fixas ou móveis, e foi projetada
para ser integrada facilmente e de maneira segura a qualquer uma das principais interfaces de rádio,
telefonia e de banda larga/LTE. Além disso, sua compatibilidade com as consoles Scout 400 permite
ampliar facilmente seu sistema à medida que as necessidades de seu centro forem mudando,
proporcionando-lhe uma solução de despacho ampliável e redundante, baseada em software.

AVTEC SCOUT SELECT 400
A console Avtec Scout 400 é uma solução rentável que permite controlar até quatro canais de rádio ou
telefones em ambientes fixos ou móveis. Como toda a série de soluções Avtec Scout Select, ela usa
uma plataforma de código único para se integrar com as principais interfaces de rádio, telefonia e
banda larga/LTE. E também é fácil de expandir, já que suporta consoles Scout 400 adicionais, para
contar com outra opção de console de despacho redundante, segura e ampliável.

PARA MAIS CAPACIDADE
AVTEC SCOUT EX
Os usuários avançados que administram centenas de recursos diariamente confiam em Avtec Scout
EX, nossa solução mais robusta para sistemas de rádio convencionais e troncalizados, e tecnologias de
telefonia e de banda larga/LTE. Scout EX permite aos despachadores monitorar com segurança até 250
canais, e suporta 2.000 canais por console de centros de despacho fixos e móveis para uma solução
confiável e ampliável.
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COMPARAÇÃO COM CONSOLES AVTEC SCOUT
SCOUT 400
Solução de despacho de
4 canais baseada em software

SCOUT 800
Solução de despacho de
8 canais baseada em software

SCOUT EX
Solução de despacho
com todas as funções

Canais na tela

4

8

2,000

Telefonia







Patches

1

1

5

Número de dispositivos de voz

4

4

4

Número de microfones suportados

2

2

11

Número de canais não selecionados

1

1

10

Utilização com VPgate compacto





x

Utilização com VPgate

x

x



Gravador instantâneo de chamadas





Opcional

Mobilidade





Opcional

Logins de Usuários

x

x



Commscapes

x

x



Ferramenta ResourcePro

x

x

Opcional

Posições de consoles suportadas

8

8

800

AVTEC SCOUTCARE
Avtec ScoutCare é um programa de serviços de suporte remoto e manutenção de software com licença, incluído
no primeiro ano sem custo. Protege seu investimento e garante que seu sistema tenha sempre as últimas
atualizações de segurança, novos recursos e integrações, e melhorias contínuas do produto.
Você pode optar por estender sua assinatura após o primeiro ano. Ao fazer isso, continua se beneficiando do
suporte 24x7x365 de especialistas técnicos treinados e de parceiros de negócios autorizados, podendo se
focalizar na atividade principal de sua empresa e no gerenciamento de suas operações. Se você prefere manter
seu próprio sistema, a licença de ScoutCare inclui o treinamento necessário para assisti-lo na integração. Com
este enfoque abrangente de interação com o cliente, você obtém um sistema seguro e acesso a uma equipe de
suporte na qual pode confiar.

FOLHETO | AVTEC SCOUT SELECT

compartilhar informações
“ Poder
de forma confiável e oportuna é

fundamental... O sistema personalizado reproduziu exatamente as
configurações de tela que
propusemos. Em menos de 10
minutos, nossos despachadores já
estavam usando o sistema sem
inconvenientes.

JENNIFER WHITE,
Diretora de E-911
para o Condado de Loudon, Tennessee, EE.UU.

UMA ÚNICA PLATAFORMA.
UMA INFINIDADE DE POSSIBILIDADES.
A série de soluções Avtec Scout Select centraliza todas suas comunicações, independentemente da
complexidade de seu sistema. Saiba como nossas soluções confiáveis, ampliáveis e de comprovada
eficácia podem se adaptar a qualquer ambiente para ajudar você a proteger pessoas, ativos e meios
de vida com o sistema de comunicações mais eficiente.

Para mais informações sobre as consoles de despacho Avtec Scout Select, visite

motorolasolutions.com/pt_xl/products/avtec-scout-dispatch.html
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