
SECURITY IN MOTION

TRACELINE NAVI+
Säker navigering till målet



de som idag använder vår positioneringslösning Traceline 
Web, dispatcher RCS9500 eller det avancerade dator-
stödet Traceline D-LITE kan vi integrera dessa med
Traceline Navi+.
Med Traceline Navi + får ni den modernaste tekniken med 
ett överlägset enkelt handhavande. Sammantaget ger 
detta ett enkelt och lättanvänt system när man behöver 
ha fokus på sin uppgift och inte tekniken.

Integrerad statuspanel med kameleontfunktion
Status skickas enkelt från den integrerade status-
panelen. Vid kvittering av uppdraget startar auto- 
matiskt 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.

TRACELINE NAVI+
  Säker navigering till målet
Traceline Navi+ integrerar navigation, larmhantering och terminalstyrning på samma skärm.
Med den modernaste tekniken och ett genomtänkt gränssnitt får ni ett överlägset enkelt hand-
havande. Larm som skickas ut visas direkt på pekskärmen. Användaren kan enkelt acceptera 
larmet och börja navigera till målet. 

Verksamhetsanpassad
Traceline Navi+ är anpassad för olika typer av verk-
samheter. Vi har olika grundmallar och dessa kan 
anpassas helt efter kundönskemålen. En knapp-
tryckning kan utföra ett antal åtgärder eller öppna 
ytterligare en tablå med knappar. En del kunder 
har endast ett fåtal knappar, medan andra har över 
600 knappar i olika menyer.

Överlägsen larmmottagning
Traceline Navi+ stödjer ett flertal olika utalarme-
ringssätt. 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). För 

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



Terminalstyrning
Traceline Navi+ har integrerad terminalstyrning, 
viIket i många fall gör radions manöverpanel 
överflödig. Traceline Navi+ stödjer bl.a. sändning/
mottagning av SDS, individ & gruppsamtal skicka 
status samt ändra inställd talgrupp.
Traceline Navi+ stödjer terminaler från alla 
ledande rakelleverantörer, t.ex. Airbus.

Fler fördelar med terminalstyrning: 
•   Fråga var en annan terminal är och få upp  
    dess position på kartan.
•   Ringa upp eller svara på samtal.
•   Visa och ändra inställd grupp/gruppmapp
•  Systemet kan läsa in radions telefonbok, i 
    olika mappar/flikar kan skapas för enkelt hand-  
  havande. Även import av egen telefonbok är 
   möjlig.

Odometerfunktion
• Starta en inbyggd 

odometer vid ett 
visst tillfälle, 
exempevis vid 
kvittering av larm.

• Odometern kan förutom körd sträcka även 
hålla kolla på inskickade statusmeddelanden.

• När odometern stoppas (exempelvis när ett 
larmuppdrag är slutfört), skickas en rapport 
automatiskt in till förutbestämd mottagare.

Fördelar: Det är lätt att hålla koll på körd sträcka 
under vissa förutsättningar. Används bl.a. av 
landsting vid sjuktransporter som betalas av 
annat landsting.

Automatiska händelser
Olika händelser som är anpassade efter de villkor och 
parametrar som sätts av användaren/kunden.

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 mottaga-
re eller avbryta navigering, samt öppna en underliggan-
de meny med ytterligare alternativ.

Traceline Navi+ Configurator
Med Traceline Navi+ Configurator kan samtliga 
funktioner ställas in. Att skapa knapptablåer är mycket 
enkelt. Exempel på funktioner:
• Automatiska händelser
• Starthändelser
• Lägga till knappar
• Automatisk talgruppsväxling
• Tilldela om funktionstablåer
• Stuva om i larminformationen
• Fullskärmsläge
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Traceline Navi+

Terminalhanteringsvy och exempel på menyer i statuspanelen.

Egenskaper Traceline Navi+
• Kameleontfunktion
• Överlägsen  larmmottagning och presentation
• Automatiskt byte av talgrupp
• Integrerad statuspanel
• Terminalstyrning
• Passar marknadens alla ledande 

Rakelfabrikat
• Insatskort
• Visa andra enheters positioner
• Förberedd för anslutning till 

Mobimed
• Finns för 7” och 8” skärm och även 

Windows

Mycket flexibelt användargränssnitt med helt kundanpassade knappar och färgsättning i status/åtgärds-
tablåer och menyer. Där en knapptryckning kan utföra ett valfritt antal åtgärder (kundanpassat), exempelvis:
Skicka status och SDS till en eller flera mottagare, navigera till skadeplats eller annan koordinat, byta tal-
grupp eller visa en undermeny med ytterligare alternativ.

Två varianter finns
1. Traceline Navi Plus Actis: Körs på en navigator av märket Actis 7 eller Actis 8.
2. Traceline Navi Plus PC: Körs på en fordons/panel PC som kör Windows XP/7 eller senare (eller
   vanlig PC).
 
Traceline Navi+ har navigeringsstöd från MapFactor™ med kartor från TeleAtlas™, en ledande leverantör av 
kartmaterial. Backkamera kan anslutas och visas direkt på skärmen.
Det är enkelt att installera, Actis-navigatorn eller PC:n ansluts direkt till radion utan mellanliggande utrust-
ning. tas och visas direkt på skärmen.

Har du frågor om Traceline Navi+ eller vill ha prisförslag - kontakta TC Connect.

Uppdaterat larmmeddelande


