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PC Mobilofoon Software Bediening
“Dit systeem werkt fantastisch! Zeer simpel te bedienen en na een korte uitleg weet iedereen
hoe het werkt. Wij hebben voor deze oplossingen gekozen om het bedieningsgemak te vergroten en
in die opzet zijn we geslaagd. Ook de communicatie van de Cleartone mobilofoon naar de PC werkt
feilloos”, aldus Dhr. R. J. de Ruiter (senior Medewerker Preventie Brandweer HardinxveldGiessendam).
De software is door VDC ontwikkeld met als doel om op een zeer eenvoudige manier de verschillende
statussen door te geven aan de meldkamer. Bovendien kunt u (de gebruiker) makkelijk switchen
tussen de verschillende gespreksgroepen. De functionaliteit van de toetsen en de verschillende
statussen kan door de gebruiker naar eigen wens en behoefte aangepast worden.
De software in combinatie met een PC Touch screen (minimaal 8”) vergroot de gebruiksvriendelijkheid zeer, de toetsen zijn zelfs met handschoenen aan goed te bedienen. De volgende
merken mobilofoons worden op dit moment ondersteund: Motorola, Sepura, Cleartone, Teltronics.
Maar de grootste winst zit hem in het feit dat de verschillende
statussen op een zeer eenvoudige manier doorgegeven kunnen
worden aan de meldkamer. Hierover is geen spraakcontact meer
nodig met de centralist. Alle statussen worden middels de software,
touchscreen en data overdracht aan de meldkamer doorgegeven.
Hierdoor beschikt de meldkamer altijd over de juiste informatie op
het juiste moment!
Het is een software pakket dat draait onder Windows XP. Een
verbindingskabel (van serieel naar USB) wordt aangesloten op de
C2000 mobilofoon enerzijds en op de USB poort van de desbetreffende PC anderzijds. Deze kabel is noodzakelijk, aangezien
de licentiecode hierdoor geactiveerd wordt.
Minimale systeemeisen:
Windows XP, 1 x vrije USB poort, minimaal aan te bevelen beeldscherm 7”. Installatie van
“microsoft.netframework.2” op de pc. Dit programma kan gedownload worden, en is nodig voor de
aansturing van de software.

Uit de praktijk
Brandweer Hardinxveld Giessendam heeft sinds kort de beschikking over
de “PC mobilofoon software bediening”. Deze software wordt bediend door
twee PC touchscreen’s in de brandweerspuitauto’s. Voorin door een 8”
touchscreen en achterin door een 15”. Het achterscherm is m.n. bedoeld
om goed voorbereid aan te komen. Waar is bijvoorbeeld de brandkraan? In
wat voor soort situatie gaan we terecht komen? Wat wordt het aanvalsplan?
Door de integratie tussen de bedieningssoftware, de applicatie van City Gis en de PC Touchscreen
van Intemo is de gebruiksvriendelijkheid flink verbetert.Nu is het makkelijker voor de brandweer om te
switchen tussen de verschillende voorgeprogrammeerde gespreksgroepen.
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