FUNKČNÍ LIST

Funkce:

Na standardu založený lokační systém
Pokročilá bezdrátová aplikace, která využívá
sít WLAN 802.11 a RFID tagy k poskytnutí
konkrétní informace o umístění věcí nebo
osoby
Schopnost přesné lokace
Odezva blížící se reálnému času

ASCOMi75/i62 LOKACE S EKAHAU RTLS

Lokace Ascom i75/i62 s Ekahau je nové WiFi
řešení určování polohy.
Podniky, v průmyslu či v sektoru zdravotnické
péče, které užívají telefony Ascom i75/i62,
budou těžit z této nové funkce, přičemž
nemusí investovat do specifické infrastruktury,
jako jsou přídavné čtečky nebo antény.
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Ascom/Ekahau řešení bezpečného sledování nabízí možnost lokalizovat věci nebo lidi
přes všechny generace WiFi sítí.
Řešení má za cíl poskytnout lokačně založené služby, stejně tak osobní bezpečnost s
možností posílat alarmy, ruční push-button nebo automatické pomocí vestavěných
senzorů no-movement a man-down. Pozice osoby nosící telefon může být odhadnuta
s dokonalou přesností a může tak být poslána rychlá pomoc.
Lokace – řešení pro zvýšenou personální bezpečnost
Posílání alarmů je jen jedná část řetězce událostí. Alarm musí být předán lidem podle
toho jednajících. Jestliže je lokace alarmového zařízení známá, čas k nalezení osoby v
nouzi může byt značně snížen.
Ascom VoWiFi systém zpracovává inicializaci a přenos všech alarmů, předává alarmy
skupině uživatelů a vytváří eskalační řetězec. Systém Ascom ovládá předávání alarmů
externím systémům jako je GSM, sirény, lampy apod.
V případě alarmu z Ascom i75/i62 jsou následující údaje zobrazeny v alarmové zprávě:
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výpočtu lokace mobilního zařízení.
V konfigurovatelném intervalu Ascom i75/i62 skenuje prostředí pro přístupové body.
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ukládány a posílány do posičního nástroje v souladu s lokačním protokolem Ekahau.
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nastavených intervalech snímání v Ascom i75/i62 a umožňuje sledování v reálném
čase.
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