
Android 5.1.1

GSM Band 2/3/5/8
WCDMA Band 1/2/5/8

FDD-LTE Band 1/2/3/5/7/8/20/28
TDD LTE Band 38/40

BT 4.0
WiFi 802.11 b/g/n

4000 mAh Li-Ion / Talk time 22 hours /

110 mm * 57 mm * 31 mm / 210 gr

GPS, A-GPS, GLONASS

INTI Smart Trunking (IST-28)
Merupakan produk yang memanfaatkan 

teknologi Push To Talk over Cellular untuk 
berkomunikasi seperti Push to Talk 

konvensional, namun mempunyai jangkauan 
yang sangat luas dengan harga terjangkau.
IST memanfaatkan jaringan seluler 2G, 3G, 

atau 4G yang sudah beredar di pasar.

Versatile &
     Professional
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Dispatch Console & App

GPS Location

Users Active List

Dynamic Group Configuration

Emergency Alarm

Electronic Fencing

GPS Playback

Time Stamping

One to One/Priority Call

Perbandingan Penggunaan “WhatsApp” dengan “INTI Smart Trunking”
No. Topik WhatsApp IST-28

1 Voice Call or Message
(Komunikasi suara dan berita berbentuk suara)

•  kali harus membuka smartphone
•  kali harus membuka aplikasi
•  kali berpesan dengan menekan tombol  

untuk merekam

Cukup sekali menekan tombol hardkey

a. Kecepatan merespon • Lamban
• Mendengar ulang berita rekaman suara

• Sangat Cepat
• Mendengar langsung berita tanpa harus membuka

aplikasi
• Sangat tepat guna  kondisi “emergency”

b. Volume suara Smartphone menggunakan speaker buzzer dengan volume 
kecil

• Terminal menggunakan speaker standard outdoor
dengan volume besar

• Tepat guna untuk pemakaian outdoor

c. Nada izin berbicara • Tidak memiliki nada izin berbicara
• Semua pemakai smartphone dapat merekam/mengirim 

pada waktu yang sama
• Tidak jelas “urutan” pembicaraan yang bisa

menyebabkan “salah pemahaman”
• Tidak memiliki kemampuan pembicara ber-hirarki

• Memiliki nada izin berbicara
• Hanya satu user yang diizinkan berbicara untuk

mengkontrol urutan pembicaraan
• Memiliki pembicara ber-hirarki agar dapat “interupsi

pembicaraan” kalau diperlukan

d. Pembicaraan suara serentak per group Terbatas maksimal hanya 4 pengguna (users) Tidak terbatas (unlimited)

e. Penampilan Video Call (Video View) Terbatas maksimal hanya 4 pengguna (users) Terbatas maksimal untuk 16 pengguna (users)

2 Kekuatan Casing Smartphone sangat rentan apabila digunakan untuk
pemakaian kasar

Khusus diperuntukkan pemakaian kasar/outdoor

3 Kemampuan Baterai Kemampuan baterai yang terbatas karena ketergantungan 
pada banyaknya aplikasi yang terpasang didalam
Smartphone

Kemampuan baterai yang sangat handal karena
penggunaannya hanya dibatasi untuk komunikasi komando/
perintah Push To Talk (PTT).

Kebanyakan Bateri Smartphone sudah menyatu (built-in) • Baterai dapat di tukar jika diperlukan dan memiliki
cadangan baterai

• Dapat menggunakan bank baterai (power bank)

4 Command Centre Tidak memiliki “Dispatch Console” yang berfungsi sebagai
“Command Centre”.

• Memiliki “Dispatch Console” untuk dijadikan sebagai
Pusat Komando & Kontrol Komunikasi

• Dapat berkomunikasi dengan Command Centre untuk
penyampaian informasi dan berkoordinasi

Tidak memiliki tombol “SOS”. Memiliki tombol SOS dan digunakan darurat.
Memberitahukan Pusat Komando & Kontrol Komunikasi
untuk melakukan penyelamatan darurat

Tidak dapat memantau Lokasi GPS pengguna komunikasi
secara real dan secara bersama

Dapat memantau semua lokasi GPS pengguna komunikasi
(Users) secara dan serentak

Tidak bisa merekam jejak untuk  pengguna (users) Dapat merekam jejak untuk semua pengguna (users)

Tidak dapat membuat “electronic fencing (pagar luas area
kerja)”

Dapat membuat “pagar luas area kerja”, apabila ada
pengguna (users) melintas keluar area, maka sistem akan
menginformasikan kepada command center

5 Peyimpanan data (data backup) Hanya bisa menyimpan untuk rekaman : text, voice
message, gambar dan video

Dapat menyimpan rekaman : text, voice message, lokasi
GPS, detail pembicaraan, pengguna (users), alarm
yang dsb


