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POC
  Push-To-Talk Over Cellular
PoC är ett modernt PTT-baserat kommunikationssystem. PoC erbjuder både traditionella 
PTT-tjänster såsom exempelvis grupp/individ-samtal, status/text, prioritetsanrop, såväl som 
avancerade funktioner. PoC erbjuder kommunikation via t.ex. LTE eller Wifi med Smartphones 
eller Tablets.

KOMRADIO I DIN MOBILTELEFON
PoC – PTT Over Cellular är en teknik som gör din mobil-
telefon till en komradio.
Tekniken förenar det bästa av två världar;
• Komradions funktioner såsom exempelvis gruppsamtal 

(dvs. möjligheten att snabbt tala med flera personer), 
individsamtal, status/text, larm/prioritetsanrop. 

• Mobiltelefonens användarvänlighet och geografiska 
täckning, fungerar med alla mobilnät + WiFi världen 
över. Telefonens kamera och GPS erbjuder bl.a. Push to 
Video och positionering.

• Modernt kommunikatonssystem 
• Använd vanlig smartphone
• Kommunicera via app
• Skräddarsydda system
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MODERNT SYSTEM
PoC är ett modernt PTT-baserat kommunikationssystem. 
PoC erbjuder både traditionella PTT-tjänster såsom exem-
pelvis grupp/individ-samtal, status/text, prioritetsanrop, 
såväl som avancerade funktioner såsom exempelvis Push 
to Video och inomhuspositionering. Som kommunikations-
bärare används befintlig infrastruktur; CDMA, GSM, UMTS, 
LTE, WiFi. Detta medför att det inte finns någon geografisk 
begränsning. 

Som terminaler kan vanliga Smartphones/tablets användas 
genom att ladda ner en app (Android, Windows, iOS). För 
bästa funktionalitet rekommenderas dock robusta Smart-
phones med dedikerad PTT-knapp. Det finns även hand-
burna komradioenheter som är kompatibla med systemen.

Systemen erbjuder även kontrollrumslösningar/dispatcher, 
inspelningsfunktionalitet etc.

En PoC-servern kan vara:
1. Molnbaserad (cloud)
2. Lokalt installerad hos kund (in house)

En till alla, alla till en, oavsett var du befinner dig i världen.
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VEM PASSAR DENNA LÖSNING FÖR?
Svaret är enkelt - det passar alla typer av företag eller organisationer, små eller stora - det spelar ingen roll.
Denna lösning är för dem som värdesätter sin egen och sina medarbetares säkerhet. Det geniala är att det är lättillgänligt 
för alla. Tanken är att det ska vara lätt att kommunicera med sina medarbetare och att kunna larma om det uppstår en 
situation där du själv eller en medarbetare behöver hjälp.

Om du är intresserad kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Kontaktpersoner:

Johan Kvist
Telefon: 070-993 43 25

Mail: johan.kvist@tcconnect.se

Jonas Envall
Telefon: 070-496 31 19

Mail: jonas.envall@tcconnect.se

TC CONNECTS LÖSNING
Vår egen lösning heter TC SMARTCALL. Lösningen erbjuder ett stort 
antal funktioner som standard. Flertalet tillägg av optioner finns. 

Kontakta oss så berättar vi mer.

(Exempel på hur ett PoC-nätverk kan se ut.)


