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تعمل شركتك باستخدام الصوت
والبيانات ،لكن إذا لم تستطع أجهزتك
الوصول إلى كالهما ،فإنك لن تؤدي
عملك على أكمل وجه

يُ َعد جهاز  MOTOTRBO™ Ionأول جهاز اتصال جاهز
لألعمال مزود بقدرات صوت وبيانات ذات نطاق عريض
دائمة التشغيل .فهو يجمع بني أداء الضغط للتحدث PTT
الشهير ،ومنظومة مفتوحة التطبيقات على نظام أندرويد
األساسي ،والوصول إلى منظومتنا التقنية املوحدة – بد ًءا
من حلول أمان الفيديو والتحليالت  ،إلى أفضل أمان
للشبكات في فئته  ،إلى البرامج اجلديدة القوية واخلدمات
التقنية مثل املساعدين االفتراضيني األذكياء.
مع جهاز  MOTOTRBO Ionالالسلكي ،تظل الفرق على
اتصال عبر الشبكات واألجهزة .البيانات املهمة لألعمال
ومهام سير العمل تكون موحدة ومبسطة ،كما تكون
اإلمكانات التي يحتاج إليها العاملون لديك متوفرة دائ ًما
لتأدية عملهم على أكمل وجه .

مع جهاز
MOTOTRBO ION
الالسلكي ،تظل الفرق
على اتصال عبر
الشبكات واألجهزة
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التطبيقات

التطبيقات التي
حتتاجها
مؤسستك – مثل
تعيني املهام ،واملسح
والبحث والتعاون
وغيرها الكثير

جاهزة
إمكانات وسائط متعددة كاملة مبنية
على منصة أندرويد مع منظومة
مفتوحة التطبيقات

تتيح لك شاشة اللمس سهلة االستخدام عرض
صور عالية الدقة وتتيح لك الكاميرا املدمجة
إرسال – أو حتى بث – الصور ومقاطع الفيديو.
مع جهاز  MOTOTRBO Ionالالسلكي ،تكون
التطبيقات التي حتتاج إليها مؤسستك – مثل
تعيني املهام واملسح والبحث والتعاون وغيرها –
دائ ًما مشغلة .كما مينحك جهاز  Ionالوصول إلى
منظومة التقنية املوحدة اخلاصة بشركة موتوروال
سولوشينز حتى تتمكن من تشغيل اإلمكانات الذكية
اجلديدة ،مثل املساعدين االفتراضيني األذكياء
وتطبيقات حتديد املوقع.

امليزات
• منصة أندرويد
• منظومة مفتوحة التطبيقات
• تكنولوجيا موحدة

• قدرات كاملة للوسائط املتعددة

• واجهة شاشة تعمل باللمس سهلة االستخدام
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املوثوقية

جاهزة
تصميم يوفر املوثوقية وسهولة
االستخدام في أي بيئة

امليزات
• مص َّمم ألي نوع من البيئات
• صوت رائد في مجاله
• شاشة ملس شديدة الصالبة
• جتربة قابلة للتخصيص
• عمر بطارية طويل

تتيح لك جودة الصوت النقية أن تسمع وأن يتم
سماعك في األوقات املهمة .يستخدم جهاز
 MOTOTRBO IONالالسلكي مواد فائقة القوة –
تشمل شاشة ملس صلبة – من الداخل واخلارج ملقاومة
فائقة للصدمات .جتتمع واجهة املستخدم والتصميم
والهندسة م ًعا البتكار جهاز ميكنك االعتماد عليه عند
احلاجة إليه ،مهما كانت الظروف.

• هوائي بتصميم جديد
• آمن بطبيعته )(TIA4950

ُتستخدم مواد فائقة
القوة – مبا في ذلك شاشة
ملس صلبة – في الداخل
واخلارج لتوفير مقاومة
فائقةللصدمات
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االتصال

جاهز
مصمم للحفاظ على تواصل
َّ
العاملني لديك في أي مكان
تزاول فيه أعمالك

ميكنك التواصل بسالسة من خالل الصوت
والبيانات عبر الشبكات العامة واخلاصة .يحولك
“نقل صوتي سلس” تلقائ ًيا إلى النطاق الترددي
الواسع عندما تتجول خارج نطاق تغطية نظام
اجلهاز الالسلكي اخلاص بك لضمان اتصالك دائ ًما
عند احلاجة .

امليزات
• جهازالضغط للتحدث  PTTمخصص
• نقل صوتي سلس*
• إمكانية التشغيل التفاعلي الكامل
عبر الشبكات مع ™WAVE PTX
• التوافق مع األجهزة الالسلكية احملمولة الرقمية
• شبكة 4G LTE
• Wi-Fi
• بلوتوث

اتصالك متاح
دائما كلما
ً
احتجت إليه
*متوفر مع إصدار البرنامج .2.0
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وقت التشغيل

جاهز
استخدم أجهزتك الالسلكية
بشكل أسرع واحتفظ بها في
امليدان لفترة أطول

امليزات
• سرعة اإلعداد والتحديثات
• إدارة سلسة لألجهزة
• خدمات الدعم و الصيانة املتكاملة
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بفضل التكوين السحابي ) (cloud-basedوتوفير
اخلدمة والتحديثات عن بُعد ومراقبة األجهزة اآلني،
ميكنك استخدام أجهزتك الالسلكية واحلفاظ
عليها بحد أدنى من التدخل والتعطل .يستطيع فريق
تكنولوجيا املعلومات لديك قضاء وقت أقل في إدارة
األجهزة ،وميكن للعاملني لديك قضاء املزيد من
الوقت في أداء مهامهم.

يستطيع فريق
تكنولوجيا املعلومات
لديك قضاء وقت أقل
في إدارة األجهزة،
وميكن للعاملني لديك
قضاء املزيد من الوقت
في أداء مهامهم

األمان

جاهز
يساعدك على البقاء آمنًا من
التهديدات اإللكترونية

يوفر نهج الدفاع املتعمق عدة طبقات من األمان
للمساعدة على منع الوصول غير املصرح به إلى
األجهزة واألنشطة الضارة ،مما يساعد على حماية
بياناتك املهمة بفضل أعلى مستويات أمان األجهزة
والشبكات ،إلى جانب املراقبة اآلنية للتهديدات ،يتيح
لك جهاز  Ionاستخدام البيانات وتطبيقات أندرويد –
حتى على الشبكات العامة.

امليزات
• أمان األجهزة
• أمان التطبيقات
• أمان البيانات

أعلى مستويات أمان
األجهزة والشبكات ،إلى
جانب املراقبة اآلنية
للتهديدات
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للمزيد من املعلومات ،تفضل بزيارة
motorolasolutions.com/ion
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