WAVE PTX™ On Prem

NA SEGURANÇA DE SUA PRÓPRIA REDE DE TI

WAVE PTX instala-se em sua própria rede, diretamente em suas instalações, e fornece
comunicação PTT de banda larga rápida, segura e confiável em todas as redes e dispositivos.
Além disso, por ser implantada em de sua própria rede de TI, WAVE PTX On Prem permite
que você possa controlar todas as atividades de atualização e manutenção.
DOIS MODOS DE INTERFACES CONFIGURÁVEIS
Selecione o modo de cliente adequado para cada usuário: Rádio PTT, que emula a experiência
com um rádio bidirecional convencional, e um modo Standard, que oferece todas as funções de
cliente.
PERMITA QUE TODOS POSSAM PARTICIPAR DA CONVERSAÇÃO
Tanto os usuários de WAVE PTX On Prem como os usuários de rádios bidirecionais podem participar
dos mesmos grupos de conversação, de modo que os membros críticos de uma equipe podem
permanecer conectados mesmo quando estão fora da área de cobertura de rádio ou fora do
horário de trabalho.
TRABALHADORES MAIS PROTEGIDOS
O recurso padrão de alerta e chamada de emergência prioriza a comunicação dos usuários em
perigo com o simples toque de um botão.
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CONTROLE LOCAL. SEGURANÇA APRIMORADA
WAVE On Prem pode ser implantada para 200 - 3.000 usuários e é ideal para
proporcionar PTT de banda larga a clientes com necessidades específicas de
segurança de dados ou localizações muito remotas. WAVE PTX On Prem oferece
uma vasta gama de recursos padrão, como:

• Chamadas PTT individuais e grupais
• Mensagens de texto individuais e grupais
• Alertas e chamadas de emergência
• Interoperabilidade por fio com sistemas DIMETRA X-Core, MOTOTRBO ou ASTRO
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• Aplicação de despacho baseada na web
• Informações de presença e localização
• Modo de chamada em segundo plano
WAVE PTX On Prem também oferece uma ampla variedade de recursos opcionais,
incluindo mensagem de voz de suporte, busca prioritária, cerca virtual geográfica,
mensagens multimídia e chamada baseada em localização.
O modelo padrão de implantação de WAVE PTX On Prem inclui software para
configuração de servidor não redundante, mas também está disponível a opção de
configuração de servidor com redundância geográfica.

GRANDE VARIEDADE DE DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS
Conte com a ferramenta adequada para seu trabalho - escolha o smartphone ou tablet de sua preferência e os acessórios que melhor
se adaptem a suas necessidades e orçamento.
Smartphones e tablets
Android and iOS
Acessórios
Microfones alto-falantes remotos, fones de ouvido, microfones e mais
EQUIPES CONECTADAS EM QUALQUER LUGAR
Ao estender o alcance das comunicações grupais instantâneas a usuários de smartphones e tablets, bem como de rádios
bidirecionais, WAVE PTX On Prem oferece conectividade sem limites. Resultando em membros de equipes conectados a qualquer
momento com só apertar um botão, onde quer que eles estejam e seja qual for a rede que estejam utilizando.

Para mais informações, visite: motorolasolutions.com/criticalconnect
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