Nieuwsbrief 23/2019
Wij nodigen u van harte uit voor onze
DIMETRA Express training!

Geachte dames en heren,
Graag nodigen wij u uit voor onze DIMETRA EXPRESS workshop op woensdag 25.09.2019 in Apeldoorn.
We verwelkomen u graag in Apeldoorn waar wij u het Motorola DIMETRA Express systeem zullen demonstreren. Dit
systeem bestaat uit een kleine single-case behuizing welke volledige ondersteuning biedt voor TETRA netwerken.
Daarnaast is het systeem gemakkelijk te installeren en toekomstbestendig door de uitbreidingsmogelijkheden, ook
voor additionele sites.

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 1.3 uitvoerig aan bod.

Programma
DIMETRA EXPRESS presentatie
Draagbare radio´s portfolio
Middagpauze (lunch voorzien)
DIMETRA EXPRESS Demo
Q&A

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

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
1.3 uitvoerig aan bod.

Apeldoorn

25.09.2019

Overige trainingen binnen de SEAMCOM Academie:
WAVE 5000

Wat is WAVE5000? Belangrijkste kenmerken van
WAVE5000, componenten van de WAVE5000systemen, WAVE OnCLoud-versie

Apeldoorn

19.06.2019

DMR Training

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

Apeldoorn

17.09.2019

DMR Training

Dag 2:
Het behandelen van de programmering van MotoTRBO
zendapparatuur

Apeldoorn

18.09.2019

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
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