
 

 

 
 

Nieuwe Firmware en Software  
Release voor MOTOTRBO 

 

 

 
 
 
 
Geachte heer, mevrouw,  

Motorola heeft onlangs nieuwe MOTOTRBO firmware en CPS programmeersoftware vrijgegeven. Het gaat om de 
firmware release R2.9 en de CPS versie 16.0.  

In deze nieuwsbrief informeren we u graag over de belangrijkste verbeteringen en aanpassingen die de nieuwe 
firmware Versie R2.9 biedt: 

  

- Certificate Based Wi-Fi Access (WPA-Enterprise 802.1x) 

  WPA/WPA2 Enterprise Wi-Fi ondersteuning werd toegevoegd, waardoor Wi-Fi geschikte Mototrbo 

  radio´s toegang hebben tot op certificaten gebaseerde Wi-Fi netwerken. Deze feature zorgt er  

  bovendien voor dat certificaten beheer via het Simple Certificate Enrollment protocol en WPA-PSK 

  netwerken worden ondersteund. 

  

- Enhanced Channel Change (SLR-Repeater) 

  Biedt de mogelijkheid om snel van het ene naar het andere kanaal te schakelen (uitsluitend   

  analoog naar analoog of digitaal naar digitaal) op een SLR-serie repeater en op een conventionele  

  site of via IPSC (zonder dat een herstart van de repeater noodzakelijk is). 

  

- Mototrbo Link (SLR-Repeater) 

  De Mototrbo Link functie maakt over-the-air backhaul mogelijk via SLR-repeaters in een multi-site   

  IPSC systeem. Deze functie is handig in gebieden waar geen link naar sites bestaat. Om deze  

  Mototrbo Link te gebruiken kunnen alleen SLR-repeaters worden gebruikt in een IPSC netwerk. 

  

- Bluetooth Volume AT Command 

  Bluetooth AT-commando´s toevoegen om volume hoger/lager te koppelen. Met bijpassende  

  bluetooth accessoires kan nu het radio-volume worden aangepast. 

  

- Radio Management (RM) – Radio Groups and Subgroups 

  Nu kunnen gebruikersgroepen ook onderverdeeld worden in subgroepen. Wanneer een bepaalde  

  subgroep geselecteerd is, kunnen uitsluitend gebruikersgroepen in deze gemarkeerde subgroep  

  geselecteerd worden. 

 

 

 



Capacity Max Features: 
 

  

- Enhanced Telephony 

  Door gebruik te maken van de DMR industrie standaard signaleringsmethode via een MNIS VRC  

  gateway, kunnen klanten op Capacity Max systemen DMR industrie standaard conforme  

  oproepen naar een vaste telefoon uitvoeren, naast het voldoen aan de regels voor  

  individuele/groepsoproepen vanaf een vaste telefoon. 

  

- Priority Call 

  Hiermee kan een gebruiker met capaciteitslimiet de prioriteit van de initierende oproep escaleren.  

  Deze functie ondersteunt de escalatie van spraakoproepen, telefonische oproepen, remote    

  monitor en data oproepen. 

  

- Capacity Max Shared Frequency Control Channel 

  Hiermee kan een gebruiker die geen decicated kanaal (of kanalen) heeft op een of meer sites 

  beschikken over het Capacity Max system, zoals Capacity Plus kan worden vervangen door  

  Capacity Max wanneer deze functie is ingeschakeld.  

  

- Talkgroup Subscription Option 

  Een CPS/RM optie die het gebruik van een gespreksgroep toelaat in een Capacity Max omgeving 

  met open mode. Daarmee kan een gebruiker deze functie uitschakelen op systemen van 3th  

  parties die deze functie niet ondersteunen 

 

De nieuwe Firmware versies voor de verschillende toestelseries en de CPS programmeersoftware zijn per heden in 

het SEAMCOM – Downloadportaal voor u beschikbaar: 

 

- Klik >>HIER<< om de nieuwste Customer Programming Software (CPS 16.0) te downloaden  

- Klik >>HIER<< om naar de Firmware versies voor de verschillende toestelseries te gaan             

 

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 groet, 
 
 
Uw SEAMCOM-Team  
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