MOTOTRBO™ IP Site Connect
Επεκτείνετε τθν κάλυψθ ςασ, βελτιϊςτε τθν απόδοςι ςασ

Επιταχφνετε την απόδοςή ςασ.
Μια αξιόπιςτη IP λφςη για τα ςυςτήματα MOTOTRBO.
Χρειάηεται θ επιχείρθςι ςασ να επικοινωνεί ςε διαςκορπιςμζνα γεωγραφικά ςθμεία, μζςα από
εκτεταμζνεσ περιοχζσ με φυςικά εμπόδια ι να ζχετε αόρατθ κάλυψθ μζςα ςε ψθλά κτιρια; Η ςφνδεςθ
ΙΡ Site Connect ςάσ επιτρζπει να προεκτείνετε τθν κάλυψθ του ςυςτιματοσ MOTOTRBO για να το
πετφχετε. Αυτό το λογιςμικό ςάσ επιτρζπει να ςυνδζςετε αρκετά μεμονωμζνα ςυςτιματα ενόσ
ςθμείου μζςω ενόσ ςυνθκιςμζνου ΙΡ δικτφου, ανοίγοντασ τθν πόρτα ςε ανεμπόδιςτθ επικοινωνία
φωνισ και δεδομζνων χωρίσ γεωγραφικοφσ περιοριςμοφσ.
Με το IP Site Connect δεν χρειάηεται να ανθςυχείτε για φυςικά εμπόδια, χειροκίνθτθ επζμβαςθ για
περιαγωγι, περιοριςμζνθ κάλυψθ ι ζλλειψθ λειτουργικότθτασ. Και δεν υπάρχουν μθνιαίεσ παροχζσ ι
χρεϊςεισ πρόςβαςθσ που να ςασ επθρεάηουν. Σο μόνο που απαιτείται είναι μία ςφνδεςθ IP και θ
επικυμία ςασ για μία εκτεταμζνθ τθλεπικοινωνιακι κάλυψθ.

Ενϊνει επαναλιπτεσ, εγκαταςτάςεισ και ανκρϊπουσ

IP site connect:
Σο IP site connect, ζνα ψθφιακό χαρακτθριςτικό
του MOTOTRBO, ςασ δίνει τθ δυνατότθτα να
ενϊςετε μζχρι και 15 επαναλιπτεσ ςε ζνα ςθμείο ι
ςε πολλαπλά ςθμεία, δθμιουργϊντασ ςτθν ςτιγμι
ζνα αξιόπιςτο τοπικό και ευρφ τθλεπικοινωνιακό
δίκτυο*. Σϊρα, ζνασ χριςτθσ ςε μία περιοχι
κάλυψθσ μπορεί να μεταφζρει απαραίτθτα για τθν
επιχείρθςι ςασ δεδομζνα ςε χριςτεσ ςε
οποιαδιποτε άλλθ δικι ςασ περιoχι κάλυψθσ,
οπουδιποτε ςτον πλανιτθ. Μπορείτε επίςθσ να
δθμιουργιςετε μία ευρεία περιοχι χωρίσ
αςυνζχειεσ , ενϊνοντασ γειτονικζσ περιοχζσ
κάλυψθσ ι εξαλείφοντασ τθν επίδραςθ των
φυςικϊν εμποδίων ςε ζνα μεμονωμζνο ςθμείο που
απλά επικοινωνείτε με φωνι και δεδομζνα μζςω
ενόσ IP δικτφου και χρθςιμοποιϊντασ πομποδζκτεσ
MOTOTRBO.
Επικοινωνιςτε με φωνι και δεδομζνα ςε
γεωγραφικά διεςπαρμζνεσ εγκαταςτάςεισ
Εξαλείψτε τθν επίδραςθ των πολλϊν κοινϊν
φυςικϊν εμποδίων, όπωσ τα μεγάλα κτιρια ι τα
βουνά, ενϊνοντασ τουσ χριςτεσ με ΙΡ ςυνδζςεισ
ασ επιτρζπει να μοιραςτείτε εφαρμογζσ φωνήσ και
δεδομζνων, όπωσ ανταλλαγι γραπτϊν μθνυμάτων
ι εντοπιςμό κζςθσ μζςω GPS ςε απεριόριςτθ
γεωγραφικι ζκταςθ

Επεκτείνει την κάλυψη για ςυμβατικοφσ χριςτεσ
επιτρζποντάσ ςασ να ςυνδζςετε πολλοφσ
επαναλιπτεσ ςε ζνα ςθμείο ι ςε απομακρυςμζνεσ
τοποκεςίεσ
Δίνει τθ δυνατότθτα ςτον διαχειριςτι του δικτφου
να παρακολουθεί και να ελζγχει τουσ επαναλιπτεσ
μζςα ςτο αναλογικό ι ψθφιακό ςασ δίκτυο
Ενεργοποιεί όλουσ τουσ πομποδζκτεσ ςε ζνα
κανάλι ευρείασ περιοχισ, επιτρζποντασ ςτουσ
χριςτεσ να παρακολουκοφν τισ επικοινωνίεσ από
απομακρυςμζνεσ περιοχζσ ςτο δίκτυό τουσ.
Επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να κάνουν αόρατη
περιαγωγή (roaming) ςε ςυςτιματα ευρείασ
περιοχισ χωρίσ να χρειάηεται να αλλάξουν κανάλι
Χρηςιμοποιοφνται καινοφριοι πομποδζκτεσ,
επαναλήπτεσ και εφαρμογζσ MOTOTRBO ή οι ήδη
υπάρχοντεσ με αναβάθμιςη λογιςμικοφ.
Βελτιϊνει γενικά τθν επικοινωνία και τθν
ορατότθτα ςτθν επιχείρθςι ςασ επιτρζποντάσ ςασ
να εντοπίςετε τον χρήςτη ή να ςτείλετε μήνυμα
ςε οποιαδιποτε ςυςκευι ςε μία ευρεία περιοχι
από ζναν μοναδικό εξυπθρετθτι (server).
*Χρθςιμοποιϊντασ το IP Site Connect ωσ ζνα δίκτυο ευρείασ περιοχισ ενϊνοντασ
μζχρι και 15 επαναλιπτεσ, δεν αυξάνει τθν χωρθτικότθτα του ςυςτιματοσ. Σο πλικοσ
των χρθςτϊν είναι περιοριςμζνο ςτθν ίδια χωρθτικότθτα όπωσ και με ζνα ςφςτθμα
ενόσ ςθμείου και κακορίηεται από τθν ποςότθτα των μεταδόςεων δεδομζνων και
φωνισ ςε αυτό το κανάλι· παρόλα αυτά, θ υπάρχουςα χωρθτικότθα μπορεί τϊρα να
επεκτακεί ςε γεωγραφικά διαςκορπιςμζνεσ τοποκεςίεσ οπουδιποτε ςτον κόςμο.

Ενϊνει τουσ χριςτεσ του
MOTOTRBO οπουδιποτε ςτον
κόςμο.
Σο IP site connect μπορεί να επεκτείνει τθν κάλυψθ του ςυςτιματοσ
MOTOTRBO ουςιαςτικά οπουδιποτε ςτον κόςμο. Για παράδειγμα, οι
χριςτεσ του MOTOTRBO ςε ζνα εργοςτάςιο ςτθ Γερμανία μποροφν να
επικοινωνιςουν ςε πραγματικό χρόνο με ςυναδζλφουσ τουσ ςε εωσ και 14
άλλεσ αποκικεσ, κζντρα διανομισ ι άλλεσ περιφερειακζσ εγκαταςτάςεισ
διαςκορπιςμζνεσ ςε διάφορεσ πόλεισ, νομοφσ, χϊρεσ και θπείρουσ.
Μποροφν, επίςθσ, να εξαλειφκοφν ηθτιματα που προκαλοφνται από
παρεμβολζσ και φυςικά εμπόδια, όπωσ εξοπλιςμόσ, κτιρια, βουνά ι άλλεσ
καταςκευζσ. Σα μόνα που απαιτοφνται είναι πομποδζκτεσ MOTOTRBO και
ζνασ δικτυωμζνοσ επαναλιπτθσ ςε κάκε κζςθ.

Επεκτείνετε τθν κάλυψθ ςε
μεγάλεσ εγκαταςτάςεισ.
ε μεγάλεσ εγκαταςτάςεισ, όπωσ πανεπιςτθμιουπόλεισ ι ιδρφματα, οι
επικοινωνίεσ με πομποδζκτεσ μπορεί να αντιμετωπίςουν αρκετζσ πρακτικζσ
και λειτουργικζσ προκλιςεισ. Για παράδειγμα, ςε ζνα μεγάλο κζντρο
αναψυχισ ι ίδρυμα, οι χριςτεσ μπορεί να αντιμετωπίςουν δυςκολίεσ ςτθν
επικοινωνία εξαιτίασ των μεγάλων κτθρίων ι των μεταλλικϊν καταςκευϊν,
που ουςιαςτικά τουσ αποκόβει από τουσ ςυναδζλφουσ τουσ. Σο IP Site
Connect μπορεί να εξαλείψει εντελϊσ αυτό το πρόβλθμα, ςυνδζοντασ το
ςφςτθμα μζςω ενόσ ΙΡ δικτφου, δθμιουργϊντασ μία ομπρζλα κάλυψθσ για όλθ τθν περιοχι.
Με επαναλιπτεσ ςτρατθγικά τοποκετθμζνουσ ςε όλθ τθν ζκταςθ των εγκαταςτάςεων, εξαςφαλίηεται θ
ανεμπόδιςτθ κάλυψθ και φορθτότθτα χωρίσ περιοριςμοφσ ςε εξωτερικοφσ και εςωτερικοφσ χϊρουσ. Οι χριςτεσ
ςε όλθ τθν ζκταςθ μποροφν να επικοινωνοφν γριγορα με φωνι και δεδομζνα, βελτιϊνοντασ τα πάντα, από τθν
αςφάλεια και τθν προςταςία ωσ τθν εξυπθρζτθςθ του πελάτθ.

Μια απλι λφςθ για επικοινωνίεσ ςε
μία κζςθ.
Σο IP Site Connect βελτιϊνει τθν κάλυψθ του ςυςτιματοσ MOTOTRBO με ζνα πλικοσ
ςθμαντικϊν τρόπων. Για παράδειγμα, ζνα ψθλό κτιριο όπωσ ζνα κτιριο γραφείων ι
ζνα ξενοδοχείο, μπορεί να ζχει ανεμπόδιςτθ κάλυψθ φωνισ και δεδομζνων με πολφ
λιγότερουσ επαναλιπτεσ από αυτοφσ που τυπικά απαιτοφνται. Επίςθσ, θ αυτόματθ
περιαγωγι εξαλείφει τθν ανάγκθ αλλαγισ καναλιοφ από τουσ χριςτεσ κάκε φορά
που κινοφνται μζςα ςτο κτιριο, βελτιϊνοντασ ουςιαςτικά τθν επικοινωνία και τθν
παραγωγικότθτα.

Επαγγελματικό ψηφιακό ςφςτημα MOTOTRBO.
Σο MOTOTRBO ςυνδυάηει τθν καλφτερθ τεχνολογία ςε αςφρματουσ πομποδζκτεσ
για να μπορεί να παρζχει αυξθμζνθ κάλυψθ, κακαρότθτα, απόδοςθ φάςματοσ
και ενςωματωμζνεσ εφαρμογζσ δεδομζνων. Με μία πολφπλευρθ γκάμα από
φορθτοφσ και πομποδζκτεσ οχιματοσ, αλλά και αξεςουάρ, το MOTOTRBO
προςφζρει μία προςωπικι, βαςιςμζνθ ςε πρότυπα λφςθ που είναι και
οικονομικι αλλά και εφκολο να προςαρμοςτεί ςτον κάκε χριςτθ. Είτε χρειάηεςτε
δυναμικι επικοινωνία ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ επιχείρθςισ ςασ, είτε υπάρχει
ανάγκθ επζκταςθσ τθσ κάλυψθσ του δικτφου ςασ, το MOTOTRBO είναι ζνα
πλιρεσ πακζτο για τισ μοναδικζσ επικοινωνιακζσ ανάγκεσ του οργανιςμοφ ςασ.
Χρθςιμοποιεί τεχνολογία TDMA παρζχοντασ διπλάςια χωρθτικότθτα κλιςθσ
από το FDMA και τουσ αναλογικοφσ πομποδζκτεσ
Τποςτθρίηει εφαρμογζσ δεδομζνων, όπωσ γραπτά μθνφματα και εντοπιςμό
κζςθσ με GPS
Παρζχει κακαρότθτα ςτον ιχο αποκόπτοντασ τα ςτατικά και τον κόρυβο
Ενεργοποιεί επιπλζον λειτουργίεσ όπωσ θ αποςτολι δεδομζνων και το
βελτιωμζνο ςφςτθμα αποςτολισ πλθροφοριϊν
Πλιρωσ υποςτθριηόμενο από εγγφθςθ δφο ετϊν

Επεκτείνετε την κάλυψή ςασ, βελτιϊςτε την
αςφρματη επικοινωνία ςασ.
Σο IP site connect του MOTOTRBO ςάσ επιτρζπει να επεκτείνετε τθν κάλυψθ του τθλεπικοινωνιακοφ ςασ ςυςτιματοσ
πομποδεκτϊν. Χρθςιμοποιϊντασ αυτό το χαρακτθριςτικό, μπορείτε να επεκτείνετε τθν κάλυψθ των εργαηομζνων ςε
επικοινωνία φωνισ και δεδομζνων, ακόμα και ςε γεωγραφικά διαςκορπιςμζνεσ περιοχζσ ςε διαφορετικζσ ηϊνεσ
ςυχνοτιτων και χωρίσ μθνιαία ζξοδα. Είτε χρειάηεται να επικοινωνείτε ςε απομακρυςμζνεσ περιοχζσ, να κάνετε χριςθ
αυτόματθσ περιαγωγισ μετακινοφμενοι από μία περιοχι κάλυψθσ ςε μία άλλθ, είτε να ζχετε ζνα μόνο ςθμείο
επικοινωνίασ με φυςικά όρια, το IP Site Connect ςάσ επιτρζπει να επικοινωνείτε και να ανταλλάςετε δεδομζνα με
αποτζλεςμα τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ του πελάτθ και τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ για τθν επιχείρθςι ςασ.

