APLIKACJA MOBILNA WAVE PTX™ –
SZEROKOPASMOWA APLIKACJA PTT
JEDNA APLIKACJA. WIELE MEDIÓW.
Zmień swój telefon w szerokopasmowy radiotelefon PTT („naciśnij i mów”) za pomocą aplikacji mobilnej WAVE PTX
i uzyskaj natychmiastową łączność wszędzie tam, gdzie dostępna jest sieć szerokopasmowa. Połącz swój system
łączności radiowej z usługą WAVE PTX i rozszerz grupy rozmówne tak, aby każdy mógł wziąć udział w rozmowie —
niezależnie od używanego urządzenia i sieci.
DWA TRYBY, JEDNA APLIKACJA
Wybierz jeden z dwóch trybów klienta: tryb radiotelefonu PTT, który
emuluje tradycyjną łączność radiową, lub tryb standardowy, zapewniający
pełną funkcjonalność klienta.

NIE MA NIC SZYBSZEGO NIŻ PTT
Uzyskaj szybkość i prostotę łączności radiotelefonicznej na swoim
smartfonie. Komunikuj się i współpracuj z osobami lub zespołami za
naciśnięciem jednego przycisku.

POZWÓL WSZYSTKIM UCZESTNICZYĆ W ROZMOWIE
Użytkownicy smartfonów i radiotelefonów mogą dołączyć do tych
samych grup rozmównych, dzięki czemu pracownicy obsługi klienta i
zaplecza zawsze pozostaną w bieżącym kontakcie. Utrzymuj kontakt z
najważniejszymi członkami zespołu nawet wtedy, gdy znajdują się oni poza
zasięgiem systemu radiowego lub są po pracy.

ZWIĘKSZ PRZEJRZYSTOŚĆ I SZYBKOŚĆ ŁĄCZNOŚCI
Nie wszystko można efektywnie wyrazić za pomocą głosu. Wysyłaj
wiadomości tekstowe, filmy, zdjęcia i załączniki — miej pewność, że
każdy otrzyma pełen przekaz.
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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.
Strumieniowa transmisja wideo – opcjonalna funkcja, która umożliwia
przesyłanie wideo w czasie rzeczywistym za naciśnięciem jednego przycisku,
zwiększając przejrzystość łączności i poprawiając świadomość sytuacyjną.
Pakiet SafeGuard – opcjonalny zestaw funkcji opartych na MCPTT 3GPP,
zwiększających bezpieczeństwo, świadomość sytuacyjną i wydajność operacyjną
dla wszystkich użytkowników WAVE PTX.
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
Dodaj akcesoria, takie jak zestawy słuchawkowe, słuchawki i mikrofonogłośniki, aby pomóc użytkownikom w pełni
wykorzystać możliwości urządzenia.

ŁĄCZENIE ZESPOŁÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W DOWOLNYM MIEJSCU
Rozszerzając natychmiastową łączność grupową na użytkowników smartfonów i tabletów oraz radiotelefonów, aplikacja mobilna WAVE PTX 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/WAVEPTX

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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