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et radio position kunt u tijdsgetrouw de positie 

van uw ploegen op het terrein opvolgen. Dat 

kan de veiligheid van de patrouilles verhogen, en boven-

dien zijn de gegevens bruikbaar voor allerlei toepassingen.

Radio position is beschikbaar voor draagbare (APL) en 

mobiele (AVL) radio’s uitgerust met LIP (Location Infor-

mation Protocol). Alle recente TETRA-radio’s zijn uitgerust 

met LIP. De enige beperking is die van het gps-signaal, dat 

niet in gebouwen kan doordringen. Patrouilles die zich in 

een gebouw bevinden, zullen dus niet altijd zichtbaar zijn.

HOE WERKT HET?
ASTRID heeft een centrale locatieserver aan 

het ASTRID-radionetwerk gekoppeld. Die server ontvangt 

de coördinaten van de ingebouwde gps van de radio’s en 

stuurt ze door naar de meldkamer van uw keuze. 

Momenteel zijn er twee diensten beschikbaar die com-

bineerbaar zijn:

_  Radio Position to CAD: de server stuurt de posities van 

de draagbare (APL) en mobiele (AVL) radio’s naar de pro-

vinciale meldkamer (CIC/HC) of een dispatchingstation 

op afstand (LCT).

  APL basic: Specifiek voor enerzijds de werkstations in het 

CIC en anderzijds de CAD viewer, Disp/N of Disp/S in de 

zone heeft ASTRID de software aangepast met het oog 

op APL. Voorlopig zijn er 3 basisfuncties beschikbaar:

• Het lokaliseren van een draagbare radio

•  Het lokaliseren van een radio in emergency 

(noodoproep)

•  Het lokaliseren van radio’s op verzoek van de dispat-

cher (on dispatcher’s request)

Later komen daar nog andere functies bij.

_  Radio Position to Provider: de server stuurt de posities 

van de draagbare (APL) en mobiele (AVL) radio’s naar 

een andere lokalisatietoepassing (externe provider). De 

gegevens zijn dus bruikbaar voor allerlei toepassingen 

die door ASTRID gevalideerd worden.
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RADIO POSITION ABONNEMENT
Om gebruik te maken van radio position dient u 

voor de radio’s een abonnement Radio position te nemen. 

Dat komt overeen met het al bestaande abonnement 

TETRA Data ou Radio Position / Automatic SDS. U dient de 

radio’s ook te (laten) herprogrammeren met het gepaste 

profiel. Neem daarvoor contact op met uw leverancier.

HOE KUNT U RADIO POSITION 
IN GEBRUIK NEMEN?

_  Keuze voor lokalisatietoepassing: enerzijds via CIC, 

Disp/S, Disp/N, CAD Viewer en/of anderzijds via externe 

toepassing

_   Alle laatste ondersteunde software/radio versies 
hebben een GPS-module en zijn LIP-compatibel.

_  Activeer het LIP-protocol in uw radiopark (bij-
werking van de software): raadpleeg uw leverancier

_  Activeer een abonnement TETRA Data - Radio Posi-
tion/Automatic SDS (Cat 1 gebruikers) of Radio Posi-
tion to Provider (Cat 2 gebruikers) bij ASTRID.

MEER INFO: 
ASTRID Service Centre
T 02 500 67 89
info@astrid.be, www.astrid.be


