
 

 

 

 

 
Nieuwsbrief 15/2019 
 
 
Wij nodigen u van harte uit voor onze  
Digitale portofonie – MOTOTRBO introductie! 
 
 
 
Geachte dames en heren, 

Bij deze bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan onze SEAMCOM training "Digitale portofonie - 
MOTORTRBO introductie" op woensdag 12.06. en donderdag 13.06.2019 in Apeldoorn. 
 
Tijdens deze training worden alle relevante basisbegrippen van Motorola MOTOTRBO behandeld en leert u hoe u een 
digitale portofoon kunt programmeren.  

Op de eerste trainingsdag leert u meer over het complete MOTOTRBO leveringsprogramma en de oplossingen die de 
MOTOTRBO producten te bieden hebben. Bovendien maken we een start met de programmering van MOTOTRBO 
apparatuur. 
 
Op dag 2 van de training gaan we verder in op de verschillende MOTOTRBO netwerk infrastructuren en de daarbij 
behorende programmering van zowel de radio´s als netwerkcomponenten. 
 
Na afloop van de training ontvangen de deelnemers een certificaat. 
 
Het is mogelijk om u voor een van de trainingsdagen in te schrijven of om beide trainingsdagen bij te wonen. We 
adviseren u echter om beide trainingsdagen te volgen, omdat deze een geheel vormen. De kosten van deze training 
bedragen 199,- Euro per dag. 25% van deze kosten kan SEAMCOM aan u vergoeden wanneer u binnen 4 weken na 
afronding van de training MOTOTRBO apparatuur bestelt met een minimale bestelwaarde van 1000,- Euro netto.  
 
De training vindt plaats op het SEAMCOM kantoor te Apeldoorn – Boogschutterstraat 1 – 7324AE. Voor meer details 
klikt u op onderstaande link: 
 
 

 

 

 

DMR Training 
Dag 1:  
Kennis verbreding van het DMR-Portfolio von Motorola 
 

Apeldoorn 12.06.2019 

DMR Training 
Dag 2:  
Het behandelen van de programmering van MotoTRBO 
zendapparatuur 

Apeldoorn 13.06.2019 

https://www.seamcom-trainings.nl/nl/seminare/seminardetail.html?section=Analoge+Radio&id=70
https://www.seamcom-trainings.nl/nl/seminare/seminardetail.html?section=Analoge+Radio&id=72
https://www.seamcom-trainings.nl/nl/seminare/seminarkalender.html


Overige trainingen binnen de SEAMCOM Academie: 
 

WAVE 5000  
Wat is WAVE5000? Belangrijkste kenmerken van 
WAVE5000, componenten van de WAVE5000-
systemen, WAVE OnCLoud-versie 

Apeldoorn 19.06.2019 

 

DIMETRA   
Express 

Tijdens deze training bieden we u de gelegenheid om 
uw kennis van het Dimetra Express systeem te 
verbreden, en laten we zien welke mogelijkheden en 
kansen dit systeem uw organisatie (en uw klanten) te 
bieden heeft. Uiteraard komt ook de nieuwste release 
1.2 uitvoerig aan bod. 

Apeldoorn 26.06.2019 

 

 

Als u vragen heeft met betrekking tot de informatie in deze nieuwsbrief, dan staan wij u onder telefoonnummer +31 
(0)247-600550 graag te woord. 

 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Het SEAMCOM-Team 
 

    
Arend Massier 

a.massier@seamcom.nl 
Gert Snapper 

g.snapper@seamcom.nl 
Gian Krabbendam 

g.krabbendam@seamcom.nl 
Walter Konix 

w.konix@seamcom.nl 
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