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Över två miljoner använder Motorola Solutions TETRA
radioterminaler
Motorola Solutions Inc. (NYSE: MSI), en av världsledarna inom utveckling och distribution av kommunikationssystemet
Terrestrial Trunked Radio (TETRA) har nu levererat två miljoner digitala TETRA- radioterminaler. Det tog åtta år att nå en miljon
terminaler, men bara fyra år att gå från en miljon till två miljoner terminaler.      

Den snabba tillväxten för Motorolas TETRA-terminaler speglar det kraftigt växande intresset hos användare världen över att använda den
digitala radioteknologin TETRA.

Under de senaste månaderna har Motorola introducerat MTM5200 och MTM5500, två mobila TETRA-enheter, samt den nya MTP6550 som är
en av de mest avancerade portabla TETRA-enheterna i världen. De nya radioterminalerna har en rad nya funktioner som alla stöder TETRA
Enhanced Data Service (TEDS), som innebär en förbättrad datakapacitet. Det är en strategiskt avgörande, flexibel och säker datatjänst som
fungerar med ETSI TETRA-standarden.

“Vi är väldigt stolta över att mer än 2 miljoner användare nu litar på kvalitén hos våra TETRA-terminaler. Vi är medvetna om att våra
kommunikationsverktyg kan vara livsavgörande i olika kritiska situationer och just därför anpassar vi hela konstruktionen utifrån våra
användare från första början. Flera hundra funktioner och lösningar i våra radioenheter finns där efter att vi fått feedback från människorna
som arbetar med dem. Ett exempel på det är ”Man Down”-funktionen, som innebär att TETRA-enheten automatiskt skickar iväg ett larm om
den skulle falla omkull eller tiltas”, säger Jonas Folkesson, Sverigechef på Motorola Solutions.

Den förbättrade datakapaciteten kommer att ge upp till 20 gånger snabbare tillgång till olika interna stödsystem och databaser.

En av de senaste kunderna som valt Motorolas TETRA-terminaler är Metro Service som är operatör för Köpenhamns tunnelbana.  Metro
Service, som varit Motorolas kund i mer än tio år, valde Motorolas TETRA-terminaler MTP3250 och MTP3200 för terminalernas ljudkvalitet och
enkla användargränssnitt. 
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Om Motorola Solutions
Motorola Solutions är en ledande leverantör av kommunikationsprodukter och tjänster inom affärs- och uppdragskritisk verksamhet för företag
och myndigheter. Genom banbrytande innovation och kommunikationsteknologi är Motorola Solutions en global ledare som möjliggör för sina
kunder att vara bäst när det gäller. Motorola Solutions är listade på New York börsen under förkortningen “MSI.” För mer information, besök
www.motorolasolutions.com. För löpande nyheter, besök gärna vårt mediecenter eller prenumerera på vår news feed.


