
 

 

 

 

 
Nieuwsbrief 32/2019 
 
 
 
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 dinsdag 17.09. en woensdag 18.09.2019 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 17.09.2019 

https://www.seamcom-trainings.nl/nl/seminare/seminardetail.html?section=Analoge+Radio&id=77
https://www.seamcom-trainings.nl/nl/seminare/seminarkalender.html


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

Apeldoorn 18.09.2019 

 

Overige trainingen binnen de SEAMCOM Academie: 
 

Introductie  
WAVE™ 

We nodigen u van harte uit voor onze WAVE ™ 
presentatie. Tijdens de presentatie krijgt u een overzicht 
van WAVE-oplossingen, een volledige demonstratie en 
nog veel meer. 

Apeldoorn 11.09.2019 

 

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 25.09.2019 

 

 

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 
 

    
Walter Konix 

w.konix@seamcom.nl 
Gert Snapper 

g.snapper@seamcom.nl 
Gian Krabbendam 

g.krabbendam@seamcom.nl 
Arend Massier 

a.massier@seamcom.nl 
 

 

 

       
 

SEAMCOM GmbH & Co. KG | Boogschutterstraat 1 | 7324 AE Apeldoorn 
Tel.: +31(0)24 760 0 550 | Fax: +31(0)24 760 0 559 

Mail: info@seamcom.nl  | www.seamcom.com 
 

     
 

Terms of service Cookies & Third party Data protection Legal notice Terms of use 
 

https://www.seamcom-trainings.nl/nl/seminare/seminardetail.html?section=Analoge+Radio&id=78
https://www.seamcom-trainings.nl/nl/seminare/seminardetail.html?section=Analoge+Radio&id=79
https://www.seamcom-trainings.nl/nl/seminare/seminardetail.html?section=Analoge+Radio&id=79
https://www.seamcom-trainings.nl/nl/seminare/seminardetail.html?section=Analoge+Radio&id=76
https://www.seamcom-trainings.nl/nl/seminare/seminardetail.html?section=Analoge+Radio&id=76
mailto:m.marstall@seamcom.de
mailto:g.snapper@seamcom.nl
mailto:k.uhlenhaut@seamcom.de
mailto:a.massier@seamcom.nl
mailto:info@seamcom.de
https://www.also.com/ec/cms5/en_3310/3310/legal/terms-of-service/
https://www.also.com/ec/cms5/en_3310/3310/legal/cookies-and-third-party/
https://www.also.com/ec/cms5/en_3310/3310/legal/data-protection/
https://www.also.com/ec/cms5/en_3310/3310/legal/data-protection/
https://www.also.com/ec/cms5/en_3310/3310/legal/legal-notice/
https://www.also.com/ec/cms5/en_3310/3310/legal/terms-of-use/
https://www.also.com/ec/cms5/de_3310/3310/services/seamcom-mystore/
https://www.also.com/ec/cms5/en_3310/3310/services/mec-motorola-solutions-spare-parts-center/index.jsp
https://www.also.com/ec/cms5/en_3310/3310/services/seamcom-academie/index.jsp
https://www.also.com/ec/cms5/en_3310/3310/footer/services/tool-configurator/index.jsp
https://www.also.com/ec/cms5/en_3310/3310/services/clamp-configurator/index.jsp
https://www.also.com/ec/cms5/en_3310/3310/services/tetra-configurator/index.jsp
https://www.also.com/ec/cms5/en_3310/3310/services/jumper-configurator/index.jsp
https://twitter.com/SEAMCOM_DE
https://www.facebook.com/seamcom/
https://www.xing.com/companies/seamcomgmbh&co.kg
https://www.youtube.com/channel/UCBa789OyByCySo63cxLcJ_g/videos
https://www.linkedin.com/company/seamcom-gmbh-&-co.-kg/

