
Sgr-100                       Sza mıtogephez illeszthet˝  GSM hang e s
       SMS alapu WEB kiszolga lo fel¨ let

Az Sgr-100 interface egyse g egy GSM alapu olyan osszetett interface eszkoz, mely
szamıtü ge pekhez illetsztve alkalmas kõ lonfe le szoftverek GSM alapu kommunikaciü s ige nyeiknek
kiszolga lasa ra. Ennek megfelel˜ en alkalmas egyszer˝ GSM modemke nt az internetre valü  kozvetlen
felkapcsolü dasra, de emellett me g alkalmas SMS kiszolga lü egyse gke nt valü m˝kode sre, mely
automatikusan fogad SMS-eket, e s azokat bea llıtas szerint azonnal, leke re sre, vagy leke rdeze sre
tovabbıtja a szamıtü ge p soros portja fele .  Igy  megfelelûen, vagy tetsze s szerint megırt saja t illesztû
szoftverrekkel a bee r-
kezett SMS-ek lekezel-
hetûk. Az SMS kõ lde s
sem komplika ltabb, a
megfelelûen megırt al-
kalmazasokkal gyorsan
szerkeszthetûk, s kõ ld-
hetûk. Harmadre szt a
ke szõ le k a szamıtü ge p
hangka rtya javal ossze-
kapcsolva tetszûleges,
e s automatikus õ gyfe l-
kiszolga lü rendszert
alkothat, ahol az õ gyfe l
a felkına lt menõ rend-
szerben saja t bela tasa
szerint naviga lhat, e s a
telefonjan megnyomott
billenty˝k a PC fele ıgy a soros porton keresztõ l lejelente sre kerõ lnek. Mindezekkel kombina ltan a
ke szõ le k alkalmas lehet egy aka r teljeskor˝ õ gyfe l kiszolga lasra, adatokkal, alkalmazasokkal, vagy
jogosultsagokkal valü  ella tasa ra. 

Szõ kse g esete n a ke szõ le k ella thatü saja t bee pıtett fix, bels˜ hanggenera lü rendszerrel is, de
ebben az esetben a fele pıtett hang e s menõ rendszer csak a ke szõ le k megbontasaval va ltoztathatü .

Opciona lisan a ke szõ le k rendelkezik saja t be-, e s kimeneti hangcsatornaval, mely lehe-
tûsaget teremt az opera tor szama ra, hogy az õ gyfe llel ba rmely idûpontban kapcsolatba le pjen. 

A ke szõ le k a mˆkodtete se hez kõ lon 12V-os kõ lsû tapegyse gget ige nyel, valamint soros
kabellel csatlakoztathatü  a szamıtü ge p ba rmely soros portjahoz.

A ke szõ le k kõ lsû GSM antenna haszna lata t ige nyli.
 

Parame terek:

Tapfeszõ ltse g: +12V 1A Komm. protokol:  9600,N,8,1
Kommunikaciü : voice, SMS SMS puffer me rete: 10 db 
Nyugalmi a ram: 35 mA Hangbemenet: Elektr. mikrofon
Maxima lis a ramfelve tel: 680 mA Hangkimenet: 1W  8 Ohm
GSM modul tıpusa:   Telit GM-360, Telit GM-862, 

Ericson GM22/GM25, Wavecom Wsm-3  
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