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Med Traceline Navi + får ni  
den modernaste tekniken 
med ett överlägset enkelt 
handhavande. 

När man måste fokusera 
på uppgiften och inte ska 
behöva tänka på tekniken.

Traceline Navi+
 Säker navigering till målet
Med Traceline Navi+ integrerar vi navigation, larmhantering och 
terminalstyrning på samma skärm. Larm som skickas ut visas 
direkt på pekskärmen. Användaren kan enkelt kvittera larmet och 
systemet börjar navigera till målet  

Verksamhetsanpassad
Traceline Navi+ är anpassad för olika 
typer av verksamheter. I dagsläget har vi 
grundmallar för räddningstjänsten och 
ambulanssjukvården.  

Dessa kan anpassas helt efter kund- 
önskemålen. En knapptryckning kan 
utföra ett antal åtgärder eller öppna 
ytterligare en tablå med knappar. Vissa 
kunder har endast ett fåtal knappar, 
medan andra har över 600 knappar i olika 
menyer. 
 
Det är antagligen marknadens mest 
flexibla system.

 
 Egenskaper
 •  Kameleontfunktion 

 •  Överlägsen  larmmottagning

 •  Automatiskt byte av talgrupp 
 
 •  Integrerad statuspanel 

 •  Terminalstyrning 

 •   Passar marknadens alla ledande  
 Rakelfabrikat

 •   Insatskort

 •  Visa andra enheters positioner

 •  Förberedd för anslutning till  
     Mobimed

 •  Finns för 7tums skärm och även 
     Windows
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Överlägsen larmmottagning
Traceline Navi+ stödjer ett flertal olika utalarmeringssätt.
Det finns möjlighet att se var andra enheter befinner sig på 
kartan och det är även möjligt att skicka ut positioner som 
visas på kartan (exempelvis att en kommunikationscentral 
kan skicka ut var närmaste brandpost finns).

Det finns även möjlighet att integrera vårt eget  
positioneringssystem Traceline Web eller vår  
kontrollrumslösning TiTANx. 

Terminalstyrning
Traceline Navi+ har integrerad terminalstyrning, viIket i 
många fall gör manöverpanelen överflödig.  Traceline Navi+ 
stödjer sändning/mottagning av SDS, individ & gruppsamtal 
skicka status samt ändra inställd talgrupp.
 Fler fördelar med  terminalstyrning:   
•    Fråga var en annan terminal är och få upp dess 
     position på kartan.
•    Hämta upp och visa grupper i Rakelterminalen.
•    Ringa upp eller svara på samtal.
•    Visa och ändra inställd grupp/gruppmapp 
•    Systemet kan läsa in mobilens telefonbok, i olika  
     mappar/flikar kan skapas för enkelt handhavande.  
     Även import av egen telefonbok är möjlig.

 Integrerad Statuspanel med kameleontfunktion
Status skickas enkelt från den integrerade statuspanelen. Vid 
kvittering av uppdraget startar automatiskt navigering och 
ett status eller SDS skickas tillbaka till larmcentralen.  
Med kameleontfunktion menar vi att systemet anpassar sig 
efter den verklighet som användaren befinner sig i.

Exempel på sådana automatiska anpassningar:
•    Knapp för att öppna port kommer inte fram 
     förrän man är i närheten av själva porten.
•    Får man in ett PRIO 1 larm så försvinner  
     möjligheten att kvittera det som ett PRIO 3 larm.
•    Val och statussändningar ser olika ut om man 
     åker på ett larm eller inte. 
•    När man närmar sig skadeplatsen kan en status 
     knapp ”Framme” automatiskt visas på skärmen.
•    Styra trafikljus när man kör blått och närmar sig
     korsningen.
•    Automatisk rensning av lagrad information efter 
     viss tid,  detta för att säkerställa patientintegritet.

Ett klick på en status/menyknapp kan utföra flera olika  
åtgärder, såsom skicka status till en eller flera mottagare eller 
avbryta navigering, samt öppna en underliggande meny 
med ytterligare alternativ. Sammantaget ger detta ett enkelt 
och lättanvänt system när man behöver ha fokus på sin  
uppgift och inte tekniken. 

Bilden visar en vy av terminalhanteringen                                    Bilden visar exempel på menyer i statuspanelen


