A Conferência "RENER" no ECHOLINK, foi licenciada pela Coordenadoria da Rede Nacional de Emergência de
Radioamadores - RENER no Estado do Rio de Janeiro. Apesar de ser licenciado no Estado do Rio de Janeiro, e
por ser uma conferência da RENER, poderá ser usada por todos os radioamadores brasileiros e estrangeiros,
para alertar situações de Riscos de Desastres.
Diariamente, as 18:00 horas, iniciamos nosso QRV noturno, onde os QSOs não precisam ser necessariamente
sobre Comunicações de Emergência.
Estamos outorgando um CERTIFICADO, online, para os radioamadores que efetivamente represente seu
MUNICÍPIO no Brasil, na Conferência

CONFERÊNCIA “RENER” - UMA CONFERÊNCIA EM APOIO A SALVAGUARDA DA VIDA

O software EchoLink permite que as estações de radioamadores (as) licenciadas se comuniquem
entre si através da Internet, usando tecnologia de transmissão de áudio. O programa permite
que as conexões mundiais sejam feitas entre estações, ou de computador para estação de
radioamadores fixas os móveis, aumentando consideravelmente as capacidades de comunicação
do Radioamador. Existem mais de 200.000 usuários validados em todo o mundo - em 151 das
193 nações do mundo - com cerca de 6.000 online em qualquer momento.

ECHOLINK – O QUE É ISSO?
O software EchoLink é oferecido gratuitamente para os radioamadores licenciados em todo o mundo, apenas
para uso de radioamador. Você deve possuir uma licença de Estação de Radioamador válida para usar o
EchoLink. Depois de instalar o programa, você deverá enviar uma cópia de sua licença de estação de
radioamador, desejar usá-lo; consulte autenticação para obter mais informações.
BAIXAR PROGRAMA
http://echolink.org/dowload.htm
EchoLink abre um mundo de novas possibilidades de comunicação juntando estações de radioamadores pela
Internet, uma vez que a Internet é um recurso público compartilhado, a segurança é, naturalmente, uma parte
muito importante do sistema.

Cada novo usuário do EchoLink deve fornecer uma prova de licença antes do acesso ser concedido. Isto é para
garantir que apenas os amadores licenciados tenham acesso ao sistema e para garantir que cada usuário use
um indicativo válido que ele ou ela esteja autorizado a usar.
Há várias maneiras diferentes de fornecer uma prova de licença. Estas opções variam um pouco por país. No
Brasil, você deverá tirar uma foto se sua licença de Estação e enviar.
Para baixar o programa em Smartfone, baixe o aplicativo ECHOLINK, tire uma foto de sua licença e envie para
validar.
VALIDAÇÃO
http://echolink.org/validation/
Caso tenha dificuldade para acessar o echolink após a validação, que dura cerca de 6 horas para ser liberado,
faça contato com PY1PDF JACSON, pelo telefone: 21 99731-9633 que tem WhatsApp.
Fonte: http://echolink.org/

