O VALOR DO SOFTWARE MOTOTRBO

™

Na hora de abordar as suas necessidades comunicacionais, as empresas
procuram soluções confiáveis, que impulsionem a produtividade e a
inovação, para manter-se sempre um passo à frente.

PLATAFORMA MOTOTRBO
A Motorola Solutions oferece MOTOTRBO, uma plataforma que proporciona
confiáveis comunicações claras e instantâneas com um nível de
inteligência adicional para impulsionar a produtividade e a inovação.

O VALOR DO SOFTWARE MOTOTRBO
MOTOTRBO, como qualquer sistema informático, é composto por hardware
e software. O valor do hardware é considerável, mas estático. Mas o valor
do software, por sua vez, vai aumentando com o tempo. Cada nova versão de
software proporciona maior capacidade, segurança e confiabilidade, fazendo
com que o valor do seu investimento aumente com cada atualização.
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VALOR

Empresas, agências e municipalidades... todos desejam oferecer um melhor
serviço aos seus clientes. Para manter-se competitivos, eles devem baixar os
seus custos e aumentar a sua receita.
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AS CAPACIDADES DE SOFTWARE AUMENTAM COM O TEMPO

O diretor de uma escola emprega o recurso Transmit
Interrupt (R1.2) para entrar no canal e informar a
ausência de um aluno.

SOFTWARE

Um gerente de logística envia um endereço
atualizado através de uma ordem de trabalho (R2.3) e o
recurso de texto para voz (R2.4) lê em voz alta e clara o
endereço para o motorista.

Recursos novos = capacidade
Patches = segurança e confiabilidade
HARDWARE

TEMPO

O despachador da planta coordena tarefas com
o motorista de uma empilhadeira. A função de
cancelamento de ruído do rádio (R2.5) minimiza o ruído
das máquinas

EM POUCAS PALAVRAS
As diferentes versões do software MOTOTRBO oferecem recursos e patches de segurança novos e otimizados. O software melhora ainda mais a
qualidade da comunicação de voz instantânea e clara, e adiciona à voz outros tipos de recursos para um maior nível de inteligência. Esta combinação
impulsiona a produtividade e a inovação de nossos clientes, o que é traduzido em uma maior produtividade e eficiência nas suas operações.
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