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NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE
Łączność PTT – szybka, bezpieczna i niezawodna łączność głosowa PTT
po naciśnięciu jednego przycisku. Współpracuj z pojedynczymi osobami lub
predefiniowanymi grupami użytkowników.
Zintegrowane wysyłanie wiadomości – przesyłaj wiadomości tekstowe, filmy,
dźwięk, zdjęcia i pliki do osób lub grup. Zobacz historię wątków, aby uzyskać
szczegółowe informacje na temat komunikacji. W przypadku użytkowników
offline obsługiwana jest funkcja przechowywania i przekazywania wiadomości.
Mapy i lokalizacja – znajdź adres, skoordynuj miejsce spotkania lub
udostępnij swoją lokalizację innym osobom.
Udostępnianie zdjęć i filmów – zrób zdjęcie lub nagraj film i podziel się nim
z zespołem, aby uzyskać natychmiastową przejrzystość informacji.
Wiadomości głosowe – zostaw wiadomość, gdy osoba kontaktowa lub
członkowie grupy są niedostępni. WAVE automatycznie dostarczy wiadomość,
gdy użytkownicy staną się dostępni.
Dostępność w czasie rzeczywistym – ustaw swój status i sprawdź, kto jest
dostępny dzięki informacjom o obecności w czasie rzeczywistym — „Dostępny”,
„Nie przeszkadzać” lub „Offline”.

ELASTYCZNY WYBÓR URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW
Wybierz odpowiednie narzędzie do danego zadania — wybierz preferowany smartfon lub tablet oraz akcesoria, które najlepiej pasują do Twoich potrzeb i budżetu.
Smartfony i tablety
Android i iOS
Akcesoria
Możliwość podłączenia zestawu słuchawkowego lub słuchawki dousznej, aby pomóc użytkownikom w jak najlepszym
wykorzystaniu urządzenia

ŁĄCZENIE ZESPOŁÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W DOWOLNYM MIEJSCU
Rozszerzając natychmiastową łączność grupową na użytkowników smartfonów i tabletów oraz radiotelefonów, aplikacja mobilna WAVE zapewnia
komunikację bez ograniczeń. W rezultacie członkowie zespołu mogą pozostawać w kontakcie za naciśnięciem przycisku, gdziekolwiek się znajdują,
niezależnie od sieci, z której korzystają.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.motorolasolutions.com/WAVE

Dostępność zależy od przepisów i regulacji krajowych. Wszystkie przedstawione dane techniczne są typowe, chyba że wskazano inaczej. Mogą one ulec zmianie bez uprzedzenia.
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