Dados integrados
possibilitam aplicações
avançadas MOTOTRBO
MOTOTRBO está mudando a maneira que
as organizações se comunicam. Com novas
aplicações, os clientes podem alavancar seu
investimento e adicionar capacidades valiosas.
As aplicações como serviços de localização
e serviços de mensagem de texto estão
disponíveis agora através da Motorola.

Serviços de localização
MOTOTRBO
Os Serviços de Localização MOTOTRBO fornecem a
capacidade de rastrear pessoas e bens, tais como veículos. Este
recurso avançado tem a vantagem de possuir um modem e
receptor de GPS integrados em alguns modelos, tanto de rádios
portáteis como móveis, combinados com os aplicativos do
software de Serviços de Localização MOTOTRBO.
Os rádios portáteis e móveis equipados com GPS podem ser
configurados para transmitir suas coordenadas geográficas
em intervalos pré-programados, sob pedido e em caso de
emergência. Os aplicativos do software de Serviços de
Localização MOTOTRBO fornecem aos despachadores um
display, em tempo real, da atividade da frota através de mapa
personalizado, de alta resolução, codificado em cores. Com
os Serviços de Localização MOTOTRBO, seus clientes podem
desfrutar os benefícios do rastreio de localização sem nenhuma
taxa mensal ou o inconveniente de ter de comprar dispositivos
de GPS externos, instalá-los e mantê-los.

Serviços de mensagem de texto
MOTOTRBO
Os Serviços de Mensagem de Texto MOTOTRBO permitem a
comunicação entre rádios e sistemas de despacho, entre rádios e
dispositivos com capacidade de e-mail, e com clientes de PC remoto
conectados aos rádios.
O aplicativo de software de computador MOTOTRBO adiciona um
aplicativo de software cliente/servidor, baseado em PC, para mensagens
orientadas por despacho para o sistema, o que amplia as capacidades
de enviar mensagens incluindo comunicações entre rádios e o PC de
despacho. Além disso, o PC de despacho pode atuar como porta de
comunicação para e-mail, possibilitando o serviço de mensagem entre
dispositivos com endereço de e-mail e os rádios.

