SERVIÇOS ESSENTIAL PARA VENDAS NOVAS
DE RÁDIOS BIDIRECIONAIS MOTOTRBO™
As capacidades avançadas da sua plataforma MOTOTRBO garantem comunicações seguras, claras e
confiáveis em toda a sua empresa. Mantenha seus rádios bidirecionais sempre atualizados e devidamente
protegidos com Software y Software/Reparo Essential para MOTOTRBO.
Software y Software/Reparo Essential proporcionam acesso a recursos Premium* e atualizações de
software e reparo de hardware. Três anos de cobertura (garantia de 2 anos mais 1 ano adicional) para que
você esteja sempre um passo à frente com seus rádios bidirecionais. Confie no ótimo desempenho de seus
rádios bidirecionais e alcance o máximo nível em produtividade.
GERENCIAMENTO DE SEUS RÁDIOS BIDIRECIONAIS
A SOLUÇÃO OFERECE
Duas opções de cobertura:
• SOFTWARE ESSENTIAL
• SOFTWARE/REPARO ESSENTIAL
SOFTWARE ESSENTIAL
Fique sempre um passo à frente com Software Essential para rádios
bidirecionais MOTOTRBO. Otimize as suas comunicações com os
recursos de software e as atualizações de software Premium MOTOTRBO.
O pacote Essential Software inclui recursos Premium*. Além disso,
garanta sempre o máximo nível de segurança, desempenho e
funcionalidade melhorada para seus rádios bidirecionais.
*Recursos Premium de software disponíveis unicamente em determinados modelos.

FOLHETO | REGIÃO DA AMÉRICA LATINA

ao contar com acesso a melhorias e versões de software
comprovadas e certificadas para MOTOTRBO.
As atualizações regulares de software protegem e melhoram as
suas operações a fim de prolongar a vida útil da sua infraestrutura
MOTOTRBO. Invista em atualizações planejadas e minimize qualquer
tipo de custo imprevisto e interrupções de serviço.
O Software Essential protege o seu investimento através do acesso aos
novos recursos que forem desenvolvidos e estende as suas capacidades
para além da voz, proporcionando uma maior produtividade,
confiabilidade e segurança.

ESSENTIAL SOFTWARE/REPARO
Nossos rádios bidirecionais foram pensados para um desempenho excepcional. Com reparo de hardware especializado, todos os rádios são
reprogramados conforme especificações de fábrica. Os centros de serviço técnico contam com certificação ISO9001 e TL9000. Todos os reparos de
hardware são feitos e devolvidos rapidamente, permitindo a você manter o seu nível de produtividade e o normal funcionamento de suas operações.
SERVIÇOS SOFTWARE/REPARO ESSENTIAL PARA RÁDIOS
BIDIRECIONAIS MOTOTRBO NOVOS

SERVIÇOS SOFTWARE/REPARO ESSENTIAL PARA RÁDIOS
BIDIRECIONAIS MOTOTRBO EXISTENTES

DADOS GERAIS

DADOS GERAIS

VENDA DE PRODUTOS NOVOS

RÁDIOS BIDIRECIONAIS

RÁDIOS EXISTENTES

RÁDIOS BIDIRECIONAIS

Recursos Premium

3 anos

Recursos Premium

3 anos

3 anos
(2 anos garantia + 1 ano estendida)
3 anos
(2 anos garantia + 1 ano estendida)

Manutenção e atualização de software

3 anos

Manutenção e atualização de software
Reparo de hardware

Nota: 1) Para certos modelos é possível optar por não receber o 3ro ano de garantia estendida
2) Opção de 5 anos de Software/Repair (garantia + 3 anos) também disponível.
3) Opção de 3 ou 5 anos de cobertura total para reparo de hardware também disponível.
* Recursos premium de software disponíveis unicamente em determinados modelos.

MAXIMIZE O DESEMPENHO DE SEUS RÁDIOS BIDIRECIONAIS
A RECOMPENSA
Os serviços Software/Reparo Essential para rádios bidirecionais
MOTOTRBO proporcionam um método confiável para proteger o seu
investimento com mais e melhores recursos de software e maior
confiabilidade e segurança.

ISSO PERMITE A VOCÊ:
•

Proteger o seu investimento com acesso aos novos recursos de software que
forem desenvolvidos.

•

Utilizar novos recursos, em geral, sem nenhum investimento adicional em hardware.

•

Melhorar a disponibilidade e estabilidade de seus rádios bidirecionais.

•

Prolongar a vida útil da sua infraestrutura e dispositivos.
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