
 

 

 

 

 
Nieuwsbrief 20/2019 
 
 
Wij nodigen u van harte uit voor onze  
WAVE 5000 training - nu aanmelden! 
 
 
 
 
 
Geachte dames en heren, 

Middels deze nieuwsbrief willen wij u uitnodigen voor onze WAVE 5000 training op 19.06.2019. 

Met de WAVE 5000 introduceren we een geheel nieuwe manier van verbinden tussen breedbandnetwerken (3G/4G) 
en de traditionele PMR-netwerken. Het stelt teams in staat om direct, betrouwbaar en productief samen te 
communiceren om zaken te verbeteren uw efficiëntie te verhogen. Tegenwoordig zijn breedbandnetwerken en 
apparaten zo uitgebreid, dat elke werknemer, elk apparaat nabij kan verbinden met real-time communicatie via PTT. 
Met breedband-PTT kan iedereen deel uit maken van het gesprek zonder zich zorgen te moeten maken over welk 
apparaat of netwerk er gebruikt wordt. 

Tijdens deze training zullen wij ingaan op de inhoud van het WAVE 5000 systeem van Motorola. Dit systeem zorgt 
ervoor dat gebruikers zorgeloos kunnen communiceren, ongeacht of de gebruiker een smartphone, computer of vaste 
telefoon gebruikt. Met dit systeem kan bijvoorbeeld iemand die aan het reizen is, via een smartphone toch verbonden 
blijven met het radiocommunicatie netwerk om belangrijke informatie te monitoren.  
De training is in eerste instantie opgezet voor de technische vakmensen binnen uw organisatie. Uiteraard heeft dit ook 
voordeel voor medewerkers binnen de sales die hierdoor extra kansen kunnen benutten voor uw onderneming. Om 
de training tot zijn recht te laten komen is enige voorkennis over radiotechniek een vereiste. 
 
Kenmerken en voordelen: 

   Uitbreiding van radioapparatuur naar breedband 
 Verleng de communicatie van uw werknemers buiten het radio-systeem met moderne 
 apparatuur en breedbandnetwerken voor een goede communicatie op elke locatie.  

   Ter beschikking stellen van breedband-push-to-talk (PTT) 
 Secure PTT op apparaten verbonden over 3G/4G LTE en WiFi netwerken zodat er meer keuze en   
 flexibiliteit is bij het bepalen van uw communicatieoplossingen en niet beperkt blijven binnen het   
 PMR radio netwerk   

   Verbinden van radio naar radio 
 Sluit meerdere, gedistribueerde en verschillende radiosystemen aan elkaar en verwijdert   
 communicatiehindernissen wanneer u samenwerkt  

 

Tijdens deze training gaan we tevens dieper in op WAVE – Cloud. SEAMCOM heeft een eigen WAVE 5000 
server in de cloud omgeving geplaatst en geeft u de mogelijkheid daar gebruik van te maken middels een 
abonnementsdienst.   

 



De training vindt plaats op het SEAMCOM kantoor te Apeldoorn – Boogschutterstraat 1 – 7324AE. Voor meer details 
klikt u op onderstaande link: 

 

 

 

 

 

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

Apeldoorn 19.06.2019 

 

Overige trainingen binnen de SEAMCOM Academie: 

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 

 

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 
 

    
Walter Konix 

w.konix@seamcom.nl 
 

Gert Snapper 
g.snapper@seamcom.nl 

Gian Krabbendam 
g.krabbendam@seamcom.nl 

Arend Massier 
a.massier@seamcom.nl 
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