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Effektiv radiokommunikation på hændelsessteder er vital for at sikre den offentlige sikkerhed og begrænse følgeskader. IHMs
mobile radio dispatch, IHM MCCC, til KST køretøjer sikrer en smidig og effektiv radiokommunikation, der er fleksibel og sikker.
Overblik og vidensopsamling
Når kritiske situationer som naturkatastrofer, terror hændelser, afvikling af store begivenheder
eller lignende sker, er det afgørende for effektiviteten af indsatser at kunne etablere et fremskudt
kontrolrum lige dér, hvor begivenheder foregår.
Med en mobil radio dispatcher kan ’first responders’, politi og andre indsatspersonaler hurtigt
og effektivt styre kommunikationen og koordinere indsatserne smidigt.
Nem at etablere
IHM Mobile Kommunikation & Kontrol Center
(IHM MCCC) indeholder fra 4 arbejdsstationer
og 4 radioer, men kan udvides ubegrænset via
et netværk.
IHM MCCC er nem at flytte rundt og kan hurtigt

indsættes ved events eller hændelser, hvor
koordinering af indsatser er vitalt.
Fuldt overblik over kommunikation
IHM MCCC er en robust og brugervenlig radiokommunikationsløsning, der er funderet på
udnyttelse af de funktionaliteter, som TETRAnetværket udbyder, fx talegrupper.
Talegrupper, individuelle kald og SDS
Alle talegrupper uanset antal vises på hovedskærmbillede på hver arbejdsstations All in One
touch screen. Operatørerne har derfor fuldt
overblik over tale- og tekstkommunikationen ved
indsatser.
Øvrige personaler i KST-køretøjet kan hele tiden
lytte med på alle aktive radioer.

IHM MCCCs fordele og udbytter:
•
Sikker tale og data kommunikation
(talegrupper, individuelle kald og SDS)
•
Bedre beslutningsgrundlag
•
Intuitiv og nem brugerbetjening
Ekstra funktionalitet
IHM MCCC kan leveres med audiologging,
kryptering, tidssynkronisering, overvågning af
ibrugtagning og andre funktioner.
Lyder disse funktioner interessante for jer, så
kontakt Steen Skaarup på sts@ihm.dk for at høre
nærmere. .
Læs også mere om IHMs øvrige løsninger på
www.ihm.dk.
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• Talegrupper
• Individuelle kald
• Private kald
• SDS, korte og lange tekstbeskeder
• Medhørshøjtalere
• Kryptering af tale og tekst
• Login-styring
• Audiologging
• Integration af TETRA radioer fra bl.a Motorola,
Hytera, Sepura og Airbus.
• Funktionsovervågning.
• Ibrugstagningsovervågning
• Auomatisk reset og genstart

• fra 2 arbejdspladser op til 88
• fra 4 radioer op til 88
• 10,1”, 15,6” or 22” All in One PC Touch screen
• Standard solftware
• Standard IHM COM53
• Medhørshøjtalere
• Audiologging

I mere end 35 år har vi leveret kontrolrumsløsninger
til beredskaber og den maritime sektor, herunder
offshore branchen. Derfor ved vi hvad vi snakker om,
vi kender faldgruberne og kan rådgive jer om hvad
der er vigtigt at tage højde for til netop jeres behov.

IHM MCCC kan leveres med alle funktioner eller i
en version med et reduceret antal funktioner.

Vores kunder findes i Skandinavien, Asien og
Mellemøsten, og samarbejderne er tætte. Vi lytter til
vores kunder, så vi kan være på forkant med behovene - både i dag og på sigt.
Se referencer og cases på www.ihm.dk

IHM MCCC kan leveres med alle funktioner eller
med udvalgte funktioner.

www.ihm.dk

