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GT-Command V 2.1 er væsentlig udviklet siden lancering februar 2009.
Grundfunktionaliteten er PC-basret stemmestyring, monitorering, og automation af
modeltogs anlæg. GT-Command er uoverruffent til samtidig styring af mange tog og til
hands-free og eye free anvendelser. GT-Command 2.1 understøtter drift med de digitale
centraler fra Märklin, Fleischmann, Roco, Uhlenbrock, ESU og Lenz. Kan bruges med
wired Headset og wireless headset til både handsfree, eye free på et vilkårligt sted ved
anlægget. GT-Command har en spille og konkurrence platform indbygget.
GT-Command fås nu med følgende udvidelser:
GT-Games: TF2 med transportopgaver til to samtidige tog.
GT-Command Extra tillader flere brugere med automation og stemmestyring at
forbinde sig via banens PC til anlægget. GT-Command Extra installeres på en extra PC
og tillader op til 8 samtidige brugere med hver sin PC’er på anlægget. Velegnet til
klubber og fælles anlæg.
GT-Command PRO er en udvidelse af automations og stemmestyringen. Med GTCommand PRO kann man afvikle et ubegrænset antal automaioner samtidig og køre med
meget høj intensitet på kryds og tværs. Endvidere kan man afbilde afviklingssekvenser på
flere skærme til bred overvågning.
GT-Command 3L er for de brugere, som vil anvende flere sprog samtidig. GTCommand 3L indeholder 3 stemmestyrings sprog, f.eks tysk, engelsk og dansk. GTCommand 3L er velegnet til sprogundervisning på fremmedsprog, samt til
flerbrugeranvendelser i grænseregioner. GT-Command 3L anvendes også til
udstillingsanlæg, hvor gæster taler via en fast mikrofon til tog på et udstillingsanlæg.
Findes f.eks på Danmarks Jernbanemuseum i Odense, hvor systemet skifter sprog
afhængig af gæstens nationalitet.

Faktabox:
- Nem og enkel grundpakke til modeltog styring på
XP, Vista og Windows 7.
- Indeholder Monitorering, automatisk
dataopsamling fra digitale centraler, stemmestyring
og automation. Velegnet til intensiv drift på digitale
anlæg, både unge og seniorer.
- Indeholder en spil- og opgave platform, så man kan
køre opgaver og afvikle konkurrencer på anlægget.
- Fås med Engelsk, Tysk, Dansk, Hollandsk
stemmestyring, Hollandsk fra april 2010.

