MOTOTRBO
VYLEPŠETE
ÚČINNOST SVÉ
PRÁCE TÍM
SPRÁVNÝM ŘEŠENÍM
™

POMOZTE TÝMŮM PRACOVAT
LÉPE, RYCHLEJI A SPOLU
Vaši pracovníci jsou v továrně, u recepce, pohybují se po areálu nebo po celé zemi. Nákladní doprava nebo
nouzové opravy, MOTOTRBO je okamžitě a efektivně spojí všude, kde se pohybují.
Ať potřebují ultra tenké přenosné ruční radiostanice nebo extra pevné mobilní radiostanice, se zabudovaným
Bluetooth® nebo nejlepší datové aplikace, máme nyní pro zlepšení účinnosti vaší práce to správné řešení, které
se bude vyvíjet s růstem vašeho podniku.
Více než progresivní nabídka, MOTOTRBO je kompletní a odborně integrované řešení pro přenosné ruční
radiostanice, mobilní radiostanice, převaděče, datové aplikace, doplňky, software a služby. MOTOTRBO dává
správná řešení do rukou správných uživatelů – usnadňuje rozhodování, zlepšuje efektivitu, zvyšuje bezpečnost a
produktivitu. A to může zcela změnit váš podnik.

MNOHO UŽIVATELŮ. RŮZNÁ ZAŘÍZENÍ. VÍCE LOKACÍ. TO VŠE JE MOTOTRBO.
PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOST
08:14:04 POŽADAVEK ZÁKAZNÍKA
Velký zákazník potřebuje přesměrovat náklad do skladu na druhé straně města.

08:20:10 ŘIDIČI NA CESTĚ
Vedoucí pracovník okamžitě zjistí pozici doručovacího týmu pomocí softwaru pro GPS
sledování ve svém systému MOTOTRBO a rychle jim oznámí změnu trasy.

08:22:16 KOMUNIKUJTE HANDS-FREE
Řidiči potvrdí změnu trasy pomocí svých mobilních radiostanic XPR™ 5550 se
zabudovaným Bluetooth® a bezdrátovými sluchátky pro bezpečnou hands-free
komunikaci.

08:24:12 POKYNY ODESLÁNY
Dispečink pošle textové zprávy s adresou a popisem cesty řidičům a potvrdí
požadovanou změnu trasy.

08:28:05 UPOZORNĚNÍ SKLADU
Vedoucí použije svoji radiostanici XPR 7550 a potvrdí, že všichni řidiči jsou na cestě
do skladu.

09:27:22 DODÁVKA POTVRZENA
Řidiči přijedou do skladu a použijí své bezdrátové skenery s funkcí Bluetooth na
oskenování balíků při vykládce z vozidla. Dodávka je potvrzena na dispečink přes
radiostanice v průběhu skenování balíků.

VÝROBNÍ ZÁVOD
19:47:01 ZÁVADA ZAŘÍZENÍ
Stroj v provozu se najednou zastaví. Manažer kvality je okamžitě upozorněn o poruše
prostřednictvím softwaru pro automatizovanou práci. Snadno si přečte zprávu na
barevném displeji s pěti řádky své přenosné radiostanice řady SL.

19:48:04 UPOZORNĚNÍ TÝMU
Manažer kvality použije postranní tlačítko na své radiostanice pro zobrazení seznamu
kontaktů a rychle komunikuje s vedoucím údržby v tovární hale.

19:49:15 ODEZVA ZAHÁJENA
Vybaven robustní přenosnou radiostanicí XPR 7550 a vysoce odolnými sluchátky,
vedoucí údržby obdrží toto upozornění. I přes velký hluk v hale, funkce Inteligentní
audio na jeho radiostanici automaticky přizpůsobí hlasitost, aby mohl jasně slyšet
důležitou zprávu.

20:14:28 MINIMALIZACE PROSTOJŮ
Zařízení je opět online. S 12-hodinovou výdrží baterie a technologií IMPRES ve všech
radiostanicích řady XPR je komunikace nepřetržitá i při prodloužených směnách.

KOMUNÁLNÍ / VEŘEJNÉ SLUŽBY
15:30:04 RYCHLE SE BLÍŽÍCÍ BOUŘE
Těžký déšť a silný vítr vyvrací stromy podél místní dálnice, přetrhává elektrické vedení
a na silnice nechává trosky.

15:35:10 MOBILNÍ PRACOVNÍCI V TERÉNU
Zatímco přicházejí telefonáty, dispečink zjistí pozici pracovníků v terénu pomocí
GPS.

15:37:12 OZNÁMENÍ PRACOVNÍKŮM
Oznámení o stavu nouze se pošle textovou zprávou a hlasové volání se pošle k
jednotkám v terénu přes systém MOTOTRBO Linked Capacity Plus.

16:15:26 PRACOVNÍCI V AREÁLU
Pomocí svých přenosných radiostanic XPR 7550 a přídavných reproduktorů s
mikrofonem se systémem Inteligentní audio jsou pracovníci schopni komunikovat
jasně i přes hluk pil, nákladních aut a počasí, zatímco odstraňují trosky a opravují
elektrické vedení.

18:20:48 DODÁVKA EL. PROUDU JE OPĚT OBNOVENA
Proud opět jde a pracovníci zaznamenají nehodu a řešení přes svůj tablet. Tablet
se bezdrátově spojí s přenosnou radiostanicí XPR 7550 přes Bluetooth a pošle
informace dispečerovi.

DĚLEJTE VÍCE A BEZPEČNĚJI S
přenosnými ručními
radiostanicemi

ŘADA DP2000
DIGITÁLNÍ, NYNÍ K DISPOZICI

Digitální technologie je nyní k dispozici
s nejdostupnějším řešením digitální
radiostanice. Řada DP2000 je chytrý
způsob, jak investovat do radiostanice, která
nabízí jedinečné výhody digitální technologie
TDMA – od systému Inteligentní audio po
delší životnost baterií. Dostanete analogový
interoperabilní systém, který vám umožní
přejít do digitálního režimu postupně a s
náklady které jsou akceptovatelné.

ŘADA DP4000
VÁŠ HLAS SE PRÁVĚ STAL
SILNĚJŠÍM

Udělejte krok dopředu ve svém podniku s
řadou DP4000. Přenosné radiostanice s
celou řadou funkcí nabízejí bezkonkurenční
hlasovou a datovou komunikaci s
integrovaným Bluetooth, GPS a zasíláním
textových zpráv a celobarevný displej s
denním/nočním režimem pro snazší čtení
pracovních pokynů. Radiostanice nabízí
nejlepší audio ve své třídě se systémem
Inteligentní audio, který automaticky přizpůsobí
hlasitost k přehlušení okolního hluku.

ŘADA SL
DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE NIKDY
NEVYPADALA LÉPE

Zůstaňte v okamžitém spojení a mějte vše
pod kontrolou s touto ultratenkou, ultralehkou
přenosnou ruční radiostanicí pro nejlepší
diskrétní komunikaci. SL4000 optimalizuje
datové aplikace – od zlepšeného řízení
pracovních pokynů až po posílání textových
zpráv na velké celobarevné obrazovce,
ze které se snadno čte. S moderními
schopnostmi jako např. utajený režim,
integrovaná data Bluetooth a Inteligentní
audio, a s tenkostí a velikostí chytrého
telefonu, není jako žádná jiná radiostanice,
kterou jste kdy používali.

PROČ DIGITÁLNÍ TDMA?

BUĎTE PŘIPRAVENI SE SPRÁVNÝMI NORMAMI

• Křišťálově čistý zvuk bez okolního hluku nebo rušivých zvuků
• Integrované hlasové a datové aplikace v jednom přístroji
• Nižší náklady na infrastrukturu
• Až o 40% delší životnost baterie pro prodloužené pracovní směny
• Dvakrát větší hlasová kapacita na 12,5 kHz kanálu s licencí

MOTOTRBO splňuje světově uznávanou normu Evropského institutu pro
telekomunikační normy (ETSI) pro digitální mobilní radiostanice (DMR)
úroveň 2 pro profesionální uživatele obousměrných radiostanic.
DMR široce podporují vedoucí výrobci radiostanic a je to nejvíce
používaná digitální mobilní rádiová technologie na světě.

UDRŽUJTE SVÉ PRACOVNÍKY V
DOBRÉM KONTAKTU S MOBILNÍMI
RADIOSTANICEMI MOTOTRBO
ŘADA DM4000
UŽIJTE SI BEZKONKURENČNÍ HLAS A DATA KDEKOLIV

Posuňte své podnikání za hranici pouhého hlasu s řadou DM4000 plnou
různých funkcí. Tyto mobilní radiostanice nabízí bezkonkurenční hlasovou
a datovou komunikaci s integrovanou funkcí Bluetooth pro audio i data,
GPS a posíláním textových zpráv, celobarevný displej s denním/nočním
režimem pro snazší čtení pracovních pokynů a posílání textových zpráv
a nejlepší audio ve své třídě se systémem Inteligentní audio, který
automaticky přizpůsobí hlasitost k přehlušení okolního hluku.

BUĎTE NEUSTÁLE VE SPOJENÍ
PŘES PŘEVADĚČE MOTOTRBO
PŘEVADĚČE DR 3000
AUTOMATICKY PŘEPÍNAJÍ MEZI
ANALOGOVÝM A DIGITÁLNÍM REŽIMEM

Maximalizujte výkon svého systému MOTOTRBO s převaděči DR 3000.
Nabízejí dynamickou schopnost smíšeného režimu pro automatické
přepínání mezi analogovým a digitálním režimem se dvěma souběžnými
hlasovými a datovými cestami v digitálním režimu a zdvojnásobí kapacitu
spojení bez nutnosti přídavného zařízení.

ZÁKLADNA / PŘEVADĚČ MTR3000
SNADNO PRODLOUŽÍ POKRYTÍ A KAPACITU

MTR3000 je 100W základna/převaděč v trvalém provozu, který pracuje v
digitálním režimu v systémech MOTOTRBO Konvenční, IP Site Connect,
Capacity Plus, Linked Capacity Plus a Connect Plus. MTR3000 může
pracovat i v analogovém režimu pro konvenční systémy.

UDRŽUJTE SVOJI TECHNOLOGII V NEJLEPŠÍM STAVU
MOTOTRBO radiostanice a převaděče jsou plně kryty standardní
dvouletou zárukou s jednoletou zárukou na baterie a doplňky.
Pro úplný klid duše poskytuje Servis hned od začátku mnohaleté krytí
proti běžnému opotřebení a více. Nabízí krátké časy oprav a odbornou
technickou pomoc po telefonu; vše podpořeno globálně integrovanou

infrastrukturou služeb Motorola, vysoce kvalifikovanými techniky a
certifikovanými opravnami. Servis hned od začátku spolu s Komplexním
krytím poskytuje ještě větší podporu a navíc výhodu krytí proti
náhodnému rozbití.

Díky aplikacím MOTOTRBO
budete stále ve spojení s
rychlostí a efektivitou dat
Posuňte svůj podnik o krok dále a umožněte všem zůstat ve spojení s rychlostí a efektivitou dat. Ať posíláte
textovou zprávu pracovníkům provádějícím opravu silnice nebo používáte integrovaný GPS modul k řízení svého
taxi vozového parku, MOTOTRBO umožňuje rychlejší odezvu, efektivnější zákaznický servis a výkonnější provoz.
S největším programem pro vývoj aplikací v oboru, MOTOTRBO nabízí širokou škálu datových
aplikací, které rozšiřují komunikaci za hranice pouhého hlasu. Navíc můžete pracovat přímo s
vývojáři z jiné společnosti nebo s vlastními IT pracovníky na vytvoření aplikací šitých na míru pro
své konkrétní potřeby.
ZVYŠTE BEZPEČNOST A ODPOVĚDNOST

GPS sledování polohy umožňuje efektivní sledování pracovníků, vozidel
a obchodního jmění a tím zlepšuje bezpečnost a produktivitu.

ZKRAŤTE DOBU ODEZVY

Řešení pro řízení pracovních objednávek pomáhá urychlit řešení
zákaznických problémů, zvýšit efektivitu odezvy pracovníků na problémy
a generovat zprávy, a tím vytvářet efektivní pracovní postupy.

MĚJTE KONTROLU

Můžete výhodně monitorovat alarmy strojů a zařízení a dálkově ovládat
dveře pomocí moderního telemetrického systému.

MOBILIZUJTE SVÉ TÝMY

Můžete efektivně řídit provoz jednotlivých skupin a rozšířit dostupnost
funkcí radiostanic přes IP spojení na dálku.

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

Můžete posílat a dostávat textové zprávy a e-maily přímo z Vaší
radiostanice MOTOTRBO. Můžete zvýšit bezpečnost a produktivitu
pracovníků pomocí integrace s telefonními systémy a volat z míst, kde
není signál pro mobilní telefony.

SPOJTE SE S OSTATNÍMI PŘÍSTROJI

Můžete snadno spolupracovat s technologiemi jako např. rádiové
systémy, telefonní systémy a mobilní počítačová zařízení.

ZÁCHRANNÁ ŘEŠENÍ

Zvyšte bezpečnost pracovníků pomocí nouzových alarmů pro
osamoceného pracovníka nebo ztraceného pracovníka. Tato funkce se
spojí s možností sledování pozice a může vysílat zvuky z radiostanice,
čímž umožní, že radiostanice zavolá o pomoc, když pracovník sám
zavolat nemůže.

DOVOLEJTE SE KOMUKOLIV A
KDEKOLIV SE SYSTÉMY MOTOTRBO
Chcete zvýšit počet uživatelů ve svém systému nebo rozšířit dosah i na jiné pracoviště? Spojit pracovníky na
různých místech nebo mít přístup k hlasovým a datovým službám bez přidání nových frekvencí? MOTOTRBO
nabízí stavebnicový systém který se přizpůsobí počtu vašich zaměstnanců a velikosti vašeho zařízení.
KONVENČNÍ SYSTÉM

Získejte to nejlepší z obousměrné radiostanice s digitální technologií a
využijte integrované hlasové a datové komunikace, zvýšené kapacity,
lepších funkcí, vynikající hlasové kvality a prodloužené výkonnosti
baterií.

IP SPOJENÍ MÍST

Použijte internet k rozšíření hlasových a datových možností MOTOTRBO.
Spojte až 15 míst v různých zeměpisných lokacích, vytvořte široké pokrytí
nebo zlepšete pokrytí na jednom místě s fyzickými překážkami.

Capacity Plus

Zvolte si digitální trunkový systém pro jedno pracoviště a zvyšte tak
kapacitu systému MOTOTRBO. Použijte ho pro velký počet hlasových a
datových komunikací a spojte více než tisíc uživatelů na jednom místě.

LINKED CAPACITY PLUS

Zvyšte kapacitu a rozšiřte pokrytí přístroje MOTOTRBO s tímto
digitálním trunkovým systémem. Ten využívá řízení vysoké kapacity
hovorů Capacity Plus a širokého pokrytí IP spojení míst a udržuje vaše
pracovníky na různých místech ve spojení pomocí cenově dostupného
trunkového systému se širokým pokrytím.

Connect Plus

Pro ještě větší systémy, udržujte své pracovníky ve spojení pomocí
tohoto digitálního trunkového systému pro více míst s měnitelnou
velikostí. Zařaďte hovory do fronty ve špičce, dokud se neuvolní otevřený
kanál, přiřaďte důležitým uživatelům přednostní status, když je systém
hodně zatížený, a použijte drátový ovládací panel pro centralizovaný
dispečink.

SLYŠTE JASNĚJI A PRACUJTE
CHYTŘEJI S DOPLŇKY MOTOTRBO
PŘÍSLUŠENSTVÍ RADIOSTANIC ZVYŠUJE VÝKON

Ať pracujete v drsných podmínkách, hlučném prostředí, na dlouhé
směny nebo hledáte diskrétní způsob komunikace, doplňky a baterie
MOTOTRBO tento úkol zvládnou a ve svém oboru vyčnívají. Znovu a
znovu, v jednom laboratorním testu za druhým ve výkonu předčí vedoucí
značky. Naše kompletní nabídka, včetně bezdrátového sluchátka do
ucha s Bluetooth a na trhu ojedinělou technologií IMPRES, je určena k
optimálnímu výkonu s našimi radiostanicemi MOTOTRBO.

IMPRES MAXIMALIZUJE ŽIVOTNOST BATERIE

Pro obslužný personál, který pracuje přesčas, aby obnovil dodávku
elektrické energie, se práce zastaví, pokud radiostanice přestane
fungovat. Nabíječky IMPRES zhodnotí používání baterie a určí nejlepší
dobu k obnově, tím zajistí, že své baterie využijete co nejlépe. Baterie
IMPRES můžete nechat v nabíječkách IMPRES i po delší dobu, aniž by
došlo k tepelnému poškození z nabíječky, takže jsou baterie připraveny,
když je potřebujete.

VÝJIMEČNĚ ČISTÝ ZVUK S DOPLŇKY IMPRES

Audio doplňky IMPRES komunikují s radiostanicí a pomáhají potlačit
rušivé zvuky, zlepšit srozumitelnost hlasu a zvýšit hlasitost – i v hlučném
prostředí a drsném počasí. Pokud pracujete v bezpečnostní službě a
používáte přídavný reproduktor s mikrofonem IMPRES nebo pokud
jste manažer v pohostinství a nosíte sluchátko do ucha, můžete vést
konverzaci s jasností, jednoduchostí a jistotou.

ZAŽIJTE VÍCE SVOBODY S FUNKCÍ BLUETOOTH

Doplňky využívající Bluetooth umožňují ještě pohodlnější komunikaci,
kdy si můžete radiostanici sundat z opasku a pohybovat se kolem
svého vozidla (v okruhu do 10 m) a být stále ve spojení. Řidiči mohou
kontrolovat balíky vzadu ve vozidle nebo hotelová recepční může
nechat vysílačku na stole, a přesto mohou posílat nebo dostávat
důležité rádiové komunikace.

RYCHLE ODEPNUTELNÁ SVORKA PRO DOPLŇKY

Řada DP2000 nabízí unikátně navrženou svorku pro rychlé a jednoduché
připnutí a odepnutí doplňků jednou rukou s inovativním zamykáním, které
připne doplněk bez použití nářadí.

MOTOTRBO vylepšuje obousměrnou digitální komunikaci - a mění
očekávání zákazníků pro ruční radiostanice. S nabídkou ručních
přenosných a mobilních radiostanic MOTOTRBO, převaděčů, datových
aplikací, doplňků, softwaru a služeb, můžete dát správné zařízení do
rukou správného uživatele. Od kontrolora výrobní linky, přes manažera
zázemí na zaplněném stadionu, až po technika opravujícího elektrické
vedení, ruční radiostanice MOTOTRBO pomáhají pracovníkům k
efektivnějším a produktivnějším výkonům.

Více informací o tom, jak vybavit pracovní sílu správným
zařízením, najdete na www.motorolasolutions.com/mototrbo
nebo vyhledejte nejbližšího obchodního zástupce Motorola
či autorizovaného partnera na
www.motorola.com/Business/XU-EN/Contact_Us
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