
Voor- & nadelen

    Spreken vanaf een mobiele telefoon

Geleverd met

     Applicatie

1 jarige licentie voor WAVE App voor 
Android en iOS

De WAVE app is een krachtige communicatietool waarmee gebruikers op 
hun Android- of iOS-apparaat kunnen communiceren met anderen die de 
app ook hebben geinstalleerd, evenals met personen die gebruikmaken van 
Motorola-radio's en -mobilofoons. Deze app maakt gebruik van het 4G LTE-
netwerk en zorgt voor een duidelijke, betrouwbare en veilige spraak- en 
berichtencommunicatie, ongeacht de afstand tussen de gebruikers.

De WAVE app is volledig aanpasbaar aan de specifieke behoeften van de 
gebruiker en biedt tal van handige functies, zoals groepscommunicatie, 
privegesprekken, noodoproepen, spraakberichten en meer. De gebruikers 
kunnen hun groepen en contacten eenvoudig beheren, zodat ze altijd 
precies weten met wie ze communiceren.

Daarnaast biedt de WAVE app extra functies om de veiligheid van de 
gebruiker te waarborgen, zoals de mogelijkheid om 'Man Down' alerts te 
activeren wanneer een gebruiker valt of inactief wordt, en om de positie van 
de gebruiker te delen met anderen. Met de 'Push-to-Talk' functionaliteit 
kunnen gebruikers hun gesprekken handsfree voeren, zodat ze hun handen 
vrij hebben om andere taken uit te voeren.

De WAVE app is gemakkelijk te installeren en te gebruiken. Gebruikers 
kunnen zich registreren voor een abonnement op de app en deze 
vervolgens downloaden vanuit de Google Play Store of Apple App Store. 
Met de WAVE app kunnen bedrijven en organisaties hun medewerkers 
voorzien van een veilige en betrouwbare communicatietool zonder de hoge 
kosten van traditionele communicatiesystemen.
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Extra informatie

Sku GMLN5547A

Categories 4G portofonie

Tags WAVe licentie

Accessoire-voor evolve, ion, WAVE, TLK100i

Merk Motorola

Soort Licentie

Vergunning Nee

Merk Motorola

Encryptie AES256

Bezorgd op werkdagen binnen 24 uur

 Eerlijk, snel & betrouwbaar

 Winnaar FD Gazelle & Motorola Rising Star

 ISO9001 gecertificeerd, ISO27001 onderweg

 Klanttevredenheid van 9.3 over periode 2018-2023

 0% gas, 66 zonnepalen en elektrische voertuigen

 Cashback programma voor het goede doel

 Al meer dan 15 jaar actief
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