Motorola DIMETRA Express Release 1.1

Geachte heer, mevrouw,
Het in 2017 gelanceerde Motorola DIMETRA Express Systeem beschikt al over enkele unieke features.
Zo start het systeem op in minder dan 15 minuten, is het eenvoudig in enkele stappen te configureren, heeft het maar
één IP-adres nodig in uw bestaand IP-netwerk en kan het meegroeien met de wensen van de klant.
Met de nieuwe release voegt Motorola nog meer functionaliteiten toe:

Voicce logging API

Wanneer voicelogging een vereiste is, kan het systeem
voorzien worden van een Voicelogging API (Application
Programming Interface) Third party voicelogging applicaties
kunnen hiermee gekoppeld worden aan het Dimetra Express
systeem. (besteloptie)

Dispatch Console API

Met deze API kunnen Third Party Dispatch applicaties met het
DIMETRA Express systeem gekoppeld worden. (besteloptie)

Clear Authentication

Met clear authentication zorgt u ervoor dat alleen
geautoriseerde gebruikers zich kunnen registreren op
het netwerk. (besteloptie)

Web-based Dispatch Console

Met deze update kunnen naast groepsgesprekken nu
ook individuele gesprekken gevoerd worden via de
dispatch, evenals individuele tekstberichten worden
uitgewisseld. (besteloptie)

Web-based Radio Control Manager

Met de web-based RCM komen functies als
Radio Stun, Dynamic Group Numbering Assignment
(DGNA) en health monitoring functies beschikbaar.
(besteloptie)

Seamcom heeft een demo systeem (MTS2) beschikbaar waarmee deze nieuwe
functionaliteiten gedemonstreerd kunnen worden
Deze tonen wij u graag op 28 maart in Breda tijdens onze Seamcom Breakfast
Meeting (van 8.00 tot 10.00 uur)
Meld u hier aan

Vanaf nu is ook het MTS1 DIMETRA Express systeem te bestellen:

Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord onder telefoonnummer +31 (0) 247 600 550.
Met vriendelijke groet,
Uw SEAMCOM-Team
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