SmartTalk
Verander uw smart
device in een
portofoon

SmartTalk maakt van uw smartphone een portofoon. Onze Push-To-Talk over cellular
(PoC) applicatie biedt bewegingsvrijheid, continue bereikbaarheid en betrouwbaarheid van communicatie. SmartTalk werkt vanaf uw smartphone, waardoor het niet
meer nodig is om daarnaast ook nog een aparte portofoon aan te schaﬀen. Dit draagt
niet alleen bij aan het gemak van de gebruiker, het bespaart ook de aanschaf- en onderhoudskosten van een apart portofoniesysteem.
> Betrouwbare en directe (groeps)communicatie, ongeacht waar de gebruikers zich bevinden.
> Doordat de applicatie communiceert over LTE, 4G, 3G, GPRS en WiFi kunt u SmartTalk lokaal,
landelijk en zelfs internationaal gebruiken.
> Onafhankelijk van telecomproviders. U kunt dus gebruik maken van SmartTalk wanneer uw
medewerkers verschillende providers gebruiken.
> Al uw communicatiemiddelen geïntegreerd op uw smartphone. U hoeft dus niet te investeren
in een los portofoniesysteem.
> Werkt op elk Android®-toestel. Versies voor Windows Phone® en iOS® zijn momenteel in
ontwikkeling.
> SmartTalk wordt geleverd met een webportal waar deelnemers en groepen beheerd en
toegevoegd kunnen worden.
> De SmartTalk PC Dispatcher applicatie maakt het mogelijk om vanaf een PC personen
en groepen op te roepen, berichten te verzenden en zelfs de GPS locatie van deelnemers live
te zien.
> SmartTalk en een bestaand portofoniesysteem kunnen probleemloos worden geïntegreerd
zodat het ook als uitbreiding van uw huidige communicatiesysteem gebruikt kan worden.

Direct communiceren
Met één druk op de knop kunt u direct praten
met al uw collega’s binnen één of meerdere
groepen. Het is mogelijk een één-op-één gesprek op te zetten of in een groep te communiceren. Naast de directe spraakfunctie kunt u
ook tekstberichten naar elkaar sturen, indien
gewenst de locatie van elkaar zien en ad-hoc
deelnemers toevoegen aan een gesprek.
Integratie met portofoons
SmartTalk is te integreren met bestaande
portofoniesystemen. Dit betekent dat
SmartTalk zowel als losstaand communicatiemiddel kan opereren maar ook als uitbreiding
van uw bestaande portofonienetwerk kan
fungeren.
Veilig en betrouwbaar
Omdat SmartTalk-communicatie via onze eigen
beveiligde en redundante server werkt, bent u
er altijd zeker van dat uw communicatie veilig
en betrouwbaar verloopt. Indien u SmartTalk
toch liever in eigen beheer wilt hebben, is het
ook mogelijk om deze op uw eigen server te
installeren.

Dispatcher
Met de SmartTalk PC Dispatcher App kunt
u eenvoudig mensen en groepen beheren,
oproepen en tekstberichten versturen. Vanuit
een dispatcher-rol kunt u naast de standaard
één-op-één- en groepsgesprekken ook een
één-naar-vele-naar-één groep opzetten, waardoor de dispatcher centraal communiceert
naar iedereen en alleen rechtstreeks naar de
dispatcher terug gecommuniceerd kan worden.
SmartTalk kost
per maand

€ 9,50 per gebruiker

De SmartTalk PC Dispatcher-applicatie
kost € 24,95 per maand
Meer weten?
Voor meer informatie over SmartTalk
kunt u contact opnemen met
smarttalk@radioaccess.nl of bellen met
+31 (0)8520 123 45

