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 OUT – העיר החכמה
IN - העיר הרספונסיבית

עם סגירתה של רשת מירס, נותרו רשויות 
לניהול  הולם  מענה  ללא  רבים  וארגונים 
התקשורת הארגונית. פתרון חדש מבית 
מוטורולה סולושנס ישראל משנה את התמונה. 

מוטורולה פורצת הדרך, העומדת מאחורי 
פיתוח מירס, מציעה שילוב בין שתי מערכות 
חדשניות המספקות פתרון תקשורת מקיף 
MOTOTRBO - המיועד לקיום תקשורת   –
בזמן חירום, ומערכת WAVE אשר מחליפה 
את מירס כפתרון התקשורת המוביל בעולם 
לזמן שגרה. השילוב בין השתיים מתאפשר 
באמצעות חיבור של ליבת מערכות הקשר 

 .WAVE -לליבת מערכת ה

WAVE מציעה תקשורת בפריסה  מערכת 
ארצית רחבה, באמצעות תשתיות סלולר, 

 .LTE-ו WiFi

השימוש במערכת מאפשר לבעלי תפקידים 
 WiFi שונים ברשות לתקשר על בסיס חיבור
בלבד וליהנות מכיסוי רציף בתוך מבנים - ללא 
כרטיס SIM וללא תלות בקליטה סלולרית. 

היכולות הללו נשמרות גם בזמן חירום. 

הקישוריות בין שתי המערכות מתאפשרת 
 .WAVE-באמצעות חיבור הממסר לליבת ה
המשמעות היא ששתי המערכות מתפקדות 
מוטורולה  ללקוחות  ומאפשרות  כאחת, 
ליהנות ממעבר חלק ויעיל בין שגרה לחירום, 
מגמישות תפעולית ומשורה ארוכה של יכולות 

ופיצ’רים ייחודיים.   

WAVE – הדור הבא של מירס
מהפכנית,  קשר  מערכת  היא   WAVE
המאפשרת לצוותי עובדים לתקשר מכל 
מקום באמצעות כל מכשיר ומעל גבי כל 
רשת. המערכת החכמה פותחה על בסיס  
טכנולוגיית ה-PTT Over Cellular המתקדמת 
בעולם. המשמעות היא תקשורת רציפה, 
בין  תקדים  חסרת  ובאיכות  מאובטחת 
אנשי השטח לעובדי המשרד. בין אם נעשה 
שימוש בטלפונים חכמים, במכשירי קשר, 
במחשבים וטלפונים, WAVE מאפשרת  ליצור 
שיחות קשר אישיות וקבוצתיות ולהעביר 
הודעות, תמונות ומיקום – בלחיצת כפתור. 
מתמיכה  נהנים  במערכת  המשתמשים 
בשיחות קבוצתיות במספר רב של ערוצים 
וקבוצות, תוך שליטה נקודתית בכל ערוץ 

ובהרשאות המשתמשים.  

בנוסף לפשטות ההטמעה והשימוש, מציעה 
עסקיים  פתרונות  של  רחב  מגוון   WAVE
משלימים לשירותי ה- PTT, לרבות אינטגרציה 
קלה למערכות קשר פרטיות מבית מוטורולה 

 .Simplex -ו MOTOTRBO ,כגון

כדי לאפשר ללקוחותיה להפיק את המיטב 
WAVE, פיתחה מוטורולה  מיתרונותיה של 
 PTT הסמרטפון  מכשיר   .LEX L10 את 
החדשני LEX L10, מאפשר העברת נתונים 
מאובטחת, מוצפנת ואמינה. בנוסף, הוא כולל 
לחצן PTT ולחצן מצוקה ייעודיים ומערכת 
הפעלה אנדרואיד עדכנית, ומציג איכות שמע 
יוצאת דופן בזכות שילוב של שני רמקולים 
ויכולת סינון רעשי סביבה. כדי להעצים את 
חוויית המשתמש, פיתחה מוטורולה אביזרים 
מקצועיים נלווים המותאמים לעבודה בתנאי 

שטח קשים. 
    

כל המערכות, העובדים  חיבור  באמצעות 
והטכנולוגיות בארגון, מאפשרת WAVE תקשורת 
PTT חוצת גבולות בזמן אמת, המובילה לשיפור 
באיכות שיתוף הפעולה, לקיצור זמני התגובה, 
להגברת היעילות ולשיפור התפוקה. יתרה 
מזאת, WAVE היא פתרון דינמי ומתפתח, אשר 
ערוך לדרישות עתידיות יותר מאשר כל פתרון 

 .PTT-אחר התומך ב

MOTOTRBO – מהפכה בלחיצת כפתור
הקשר  מכשירי  סדרת  היא   MOTOTRBO
המתקדמת בעולם, המעניקה פתרון תקשורת 
אופטימלי בזמן חירום. בדומה ל-WAVE, גם 
PTT חדשנית.  MOTOTRBO מציעה חווית 
מדלפק הקבלה ועד לכל פינה בעולם, מכשירי 
הקשר של מוטורולה מחברים בין צוותי עובדים 
ומעלים את איכות שיתוף הפעולה הארגוני 

לרמה מיטבית. 

השימוש במכשירי הקשר החכמים מעמיד 
לרשות רשויות וארגונים מידע אמין בזמן 

אמת, מכל נקודה בעולם בה פועלים הצוותים. 
כתוצאה מכך, נהנה הדרג הניהולי משליטה 
מלאה במתרחש ומתהליכי קבלת החלטות 

מושכלים, מהירים ומדויקים. 

MOTOTRBO תורמת גם לקידום הבטיחות 
של צוותי העובדים, באמצעות שורה של 
פיצ’רים ייחודיים המיועדים לשימוש בשעת 
חירום. הפיצ’רים החכמים תוכננו במיוחד 
עבור סביבות עבודה הדורשות תיאום מרבי 

ויכולת תגובה מיידית. 

סדרת  של  המרכזיים  היתרונות  אחד 
MOTOTRBO הוא ההתאמה האישית לכל 
לקוח. מגוון אפשרויות הבחירה נרחב ונע בין 
מכשירים נישאים דקים במיוחד למכשירים 
ניידים קשיחים, המיועדים לעבודה בתנאי 
שטח קשים. בנוסף, ניתן לשלב במכשירים 
טכנולוגיית Bluetooth, לבחור באפליקציות 
ייעודיות וליהנות מגישה מהירה לפונקציות 

בהן נעשה השימוש הרב ביותר.

השילוב בין יכולות תקשורת מתקדמות, 
פיצ’רים חכמים, אפליקציות מונחות מידע 
 MOTOTRBO ואיכות שמע מעולה הופך את
להרבה יותר מאמצעי תקשורת. השימוש 
במכשירים מקדם יעילות ארגונית ומשפר 
עבודה  בסביבות  העבודה  תהליכי  את 

מרובות צוותים. 

הנכסים  ודינמיות הם  מידע  בעידן שבו 
הארגוניים המרכזיים, מאפשרת מוטורולה 
לארגונים להישאר בשליטה במתרחש בכל 
ולקבל  לשינויים  במהירות  להגיב  רגע, 
החלטות מבוססות מידע. לכן, אין פלא 
 WAVE-MOTOTRBO שהפתרון המשולב 
מיליוני  של  בשימושם  היום  כבר  מצוי 
משתמשים ארגוניים ברחבי העולם, ביניהם 
חברות, עמותות, רשויות עירוניות ומשרדים 

ממשלתיים.  |

השימוש במכשירי קשר 
חכמים מעמיד לרשות רשויות 

וארגונים מידע אמין בזמן 
אמת, מכל נקודה בעולם בה 
פועלים הצוותים. כתוצאה 
מכך, נהנה הדרג הניהולי 
משליטה מלאה במתרחש 
ומתהליכי קבלת החלטות 

מושכלים, מהירים ומדויקים

מערכת WAVE מציעה 
תקשורת בפריסה ארצית 
רחבה, באמצעות תשתיות 

LTE-ו WiFi ,סלולר

WAVE – פתרון 360° המספק מענה כולל:
כולל  ●  - וקבוצתי  אישי  מקצועי,  קשר 

העברת הודעות כתובות ותמונות

אשר  ● חכמים,  ייעודיים  קצה  מכשירי 
נבחרו בקפידה ונבחנו גם בתנאי שטח

אינטרנט,   ● רשת  כל  באמצעות  חיבור 
WiFi וסלולר

המא ● חכמה  אינטרנטית  ניהול  ־עמדת 
ארגונית,  פנים  תקשורת  לקיים  פשרת 

בזמן אמת  |

WAVE להתראות מירס, שלום

מוטורולה מציגה פתרונות תקשורת פורצי דרך
המספקים מענה מקיף בשגרה ובחירום


