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De Precom Pager Next Generation sneller en
efficiënter.

Pagersystem in het kort:

Tijdens de alarmering inzichtelijke
weergave van de opkomst

Helaas komt het steeds vaker voor: onderbezetting bij hulpverlenings-

De belangrijkste speerpunten van het systeem:

Bij een alarmering geeft de pager de mogelijkheid om

diensten tijdens een alarmering. De momenteel gebruikte pagers hebben

- alle communicatie verloopt via de pager;

door één druk op de knop aan te geven of men opkomt

geen mogelijkheid om terug te koppelen waardoor je niet kunt anticiperen

- op voorhand beheersbaar maken van de bezetting

of niet. Het systeem maakt dan binnen korte tijd een

op een oproep. Het probleem dat hierdoor ontstaat is de onzekerheid over

• via een agenda

berekening of er voldoende bezetting is. Wanneer er

de beschikbare manschappen. Omdat met PreCom systeem direct actie

• ad Hoc aan en afmelden;

onderbezetting is, krijgt de verantwoordelijke binnen het

kan worden ondernomen, is de betrouwbaarheid van directe inzet van

- tijdens de alarmering helder inzichtelijke weergave

vrijwilligers beter gegrandeerd en wordt de efficiëntie van een alarmering

korps een mededeling van de situatie.

van de opkomst.

verhoogd.

Een informatie LCD-scherm geeft de beschikbaarheid

Op voorhand beheersbaar maken van
de bezetting.

De Precom Pager Next Generation is sneller en efficiënter én heeft meer
functies dan de huidige generatie alarm ontvangers.
• Realtime terugkoppelen van beschikbaarheid;

duidelijk weer. Dit stand alone scherm geeft in rust
een overzicht van de actuele bezetting. Bij een P2000
alarmering wordt deze weergegeven samen met een

• via agenda op pager beschikbaarheid opgeven;

Via de Agenda functie op de pager kan de gebruiker

timer en een gedetailleerde rapportage van de opkomst.

• door een druk op de knop ad-hoc beschikbaarheid afmelden;

heel eenvoudig zijn niet beschikbare dagen (en of uren

Onderbezetting wordt zo snel inzichtelijk.

• beschikbaarheidsinformatie op pager via M2M berichtgeving.

van de dag) aangeven. Dit kan ook via de persoonlijke

Globaal is het systeem in twee delen op te

Terug-koppeling

e

Agenda update

splitsen. Ten eerste het op voorhand
beheersbaar maken van de inzetbaarheid

Online
Beheer Systeem
Web based

en ten tweede het inzicht geven van de

Online
Rooster Beheer

Rapportage

GPRS alarmeering
Meldkamer
P2000

Alarmering via GPRS
Beveiligde login

Onderbezettings
meldingen

Met één druk op de knop bevestigt de

e

ontvanger na een alarm direct zijn
beschikbaarheid. Het systeem waarschuwt bij onderbezetting.

Bezettings controle

In- Uitdienst melden

De verantwoordelijke kan dit meteen

Online
Agenda-Rooster

Bezettingsweergave
Display Kazerne

Belangrijk detail is dat wanneer de gebruiker zich niet

Bij het opslaan wordt de agenda

beschikbaar heeft gesteld via de agenda of ad hoc, hij

gesynchroniseerd met de agenda van

toch de alarmering zal ontvangen en zich desgewenst

de groep en functies. Wanneer dit tot een

kan aanmelden.

onderbezetting leidt, krijgt de

daadwerkelijk opkomst ten tijde van een
alarmering.

online agenda op de Precom site.

verantwoordelijke binnen het korps een

Via een beveiligde inlog is het mogelijk om de samen-

berichtgeving op zijn pager met de

stelling van een groep te veranderen, voertuigen buiten

onderbezettingsdetails.

dienst te zetten, en ook een overzicht te krijgen van de
situatie.

AD Hoc aan en afmelden
Mocht het gebeuren dat men vergeten is

M2M GPRS Messaging

om de agenda in te vullen, dan kan men

Het systeem biedt tevens de mogelijkheid om tekst

zich afmelden door één druk op de knop.

berichten te versturen via het PreCom systeem. Middels

terugkoppelen naar de centralist om zo eventueel een tweede groep te

Wanneer iemand een onderbezetting

een beveiligde website inlog kunnen personen of groepen

laten alarmeren. Hierdoor draagt Precom Pager bij aan een helder over-

creëert, krijgt hij hiervan direct een bericht terug op zijn

eenvoudig gealarmeerd worden.

zicht van inzetbaar personeel. Dankzij de ingebouwde kalender met aan-

pager met de mededeling: “Directe onderbezetting”,

en afwezigheidsfunctie kan onderbezetting tijdig worden voorkomen.

zodat hij hierop kan anticiperen.

Totaal oplossing: Het Precom systeem biedt een totaal

‘The pager with feedback’

Ook de verantwoordelijke krijgt hiervan een bericht.

oplossing. Dus inclusief geavanceerd backoffice systeem,
gesloten APN voor terugkoppeling, datapakket en P2000
koppeling.
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Specificaties:
• Capcodes:
• Aantal regels:
• Karakters per regel:
• Achtergrondverlichting:
• Flextijd:
• Elke capcode eigen geluid:
• Tekstlabel toekennen aan capcode:
• Capcode via menu uit/aan:
• Alarmniveau instelbaar:
• Alarmlengte instelbaar:
• Toetsvergrendeling:
• Alle capcodes bij alarmering zichtbaar:
• Priority meldingen instelbaar via menu:
• Woordherkenning:
• Melding blijft in scherm tot bevestiging:
• Zoom-functie:
• Tijd en datum bij melding:
• Berichtengeheugen:
• Buiten bereik alarmering:
• Batterij indicator:
• Alarmering:
• Stil alarm:
• Signaal bij ongelezen berichten:
• Tijd- en datumweergave:
• Scroll-mogelijkheden:
• Wekker:
• Pager automatisch aan/uit schakelen:
• Programmeeromgeving:

Technische specificaties:
16
• Operatie frequentie: 169.6500MHz
8 (4 bij zoom)
• Protocol:
Flex
22 (11 bij zoom)
• Terugkoppel data
2.5G quad-band, TCP/IP
EL, blauw
• Geluidssterkte:
95 dB @ 30 cm
Ja
• Behuizing:
IP67
Ja
• Intrensiek veilig:
UL CLASS I dev. 2, groep A,
Ja
B, C, D
Ja
• Batterij type:
Li-ion 3.6V
Ja
• Afmetingen:
80(B) x 72(H) x 24(D) mm
Ja
• Beeldscherm:
8 regels, 176 karakters
Ja
(leesgebied 58 x 30)
Ja
• Gewicht:
130 gram (inc. batterij)
Ja
• Gevoeligheid:
7uV/M @ 1600bps
Ja
• Spurious rejection:
40 dB onder carrier
Ja
Ja
Ja
46 berichten (36 + 10 persoonlijk)
Ja
Ja
Vibreren, Luid, Led-Flash en varianten
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
USB
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