Nieuwsbrief 23/2019
Nieuwe MOTOTRBO Firmware Release 2.10
beschikbaar

Geachte dames en heren,
Motorola heeft nieuwe MOTOTRBO Firmware, versie 2.10, uitgebracht. In deze nieuwsbrief informeren wij u graag
over enkele belangrijke aanpassingen die in deze nieuwe Firmware versie zijn doorgevoerd.
Overzicht van belangrijke aanpassingen en nieuwe functies van MOTOTRBO Release R2.10
Toestelfuncties:
Uitgebreide batterijondersteuning
Enhanced Channel Access voor de modus Single Frequency Repeater (ERDM)
3 nieuwe DMR oproepfuncties voor Direct Mode, Conventional en IPSC
Op afstand WIFI functionaliteiten in- en uitschakelen over DMR
Uitgebreide functionaliteiten op indoor positioning
Tx interrupt ondersteuning op Wireline dispatcher Applicaties door portables, bijvoorbeeld voor
alarmmeldingen
Software update Management
WAVE Client functionaliteit (DP/DM4x01e, DP3xx1e, SL4000e met geactiveerde WIFI)
Systeemfuncties:
Dynamic talkgroup Number assignment (DGNA) voor CapacityMAX

Software releases:
MOTOTRBO R2.10 Radio Management
MOTOTRBO CPS 2.0 (2nd Generation)
Deze nieuwe CPS versie is compatibel met firmware release versies tot R2.4. Bij gebruik van oudere
firmware versies dan R2.4 kan CPS 16.0 (build 828) worden gebruikt. De CPS 16.0 (1st gen.) en CPS
2.0 (2nd gen.) kunnen samen op 1 werkstation worden geinstalleerd.
De webinar met meer details over deze firmware release is via de SEAMCOM portal voor u beschikbaar gesteld.
Klikt u op onderstaande banner om naar deze webinar toe te gaan.

De nieuwe programmeersoftware (CPS) en firmware release R2.10 stellen wij u direct via ons SEAMCOMportal beschikbaar.
Klik HIER om de nieuwe programmeersoftware (CPS) te downloaden
Klik HIER om firmware release R2.10 te downloaden

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.
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