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TACTILON® AGNET 500
  Säker lösning för smartare samarbete
Tactilon® Agnet 500 gör det möjligt att använda din organisations smartphones in i företagets 
privata digitala nätverk. Med bara en knapptryckning kan du säkert prata, skicka multimedia-
meddelanden och utbyta livevideo med ditt team.

SMART KOMMUNIKATION I DIN SMARTPHONE
Med Tactilon® Agnet 500 kan användare av smartpho-
nes och tablets bli en del av en del av den professionella 
världen med den tillförlitlighet, säkerhet och kapacitet som 
användarna förväntar sig.
Ni kan, utan större investeringar, komma igång snabbt då 
ni endast ansluter till en tjänst (mot en lägre månadskost-
nad) på befintliga smartphones.

Det inkluderar:

• Push-to-talk
• Krypterad kommunikation mellan användare
• Videosamtal
• Nödsamtal
• Ensamarbeteslarm
• Positionering i realtid

Precis som avancerade professionella radioapparater 
håller Tactilon® Agnet 500 systemet reda på användarnas 
position.

• Modernt kommunikationssystem 
• Använd vanliga smartphones
• Kommunicera via app
• Skräddarsydda system
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Dessutom kan användarna ute på fältet se sina kol-
legor och intressepunkter på en karta i sina smartp-
hones.

Existerande rutiner kan förbättras genom att man 
kan använda sig av t.ex.:

• Högkvalitativ mediaöverföring (t.ex. bilder)
• Positionering
• Trafikledning och taktisk grupphantering.
• Digital video (t.ex. från bodycams)

Tactilon® Agnet 500 kan användas både på standard 
så väl som på robusta enheter och webbläsare. Det 
erbjuder ett enkelt, intuitivt användargränssnitt som 
Airbus har utvecklat med hjälp av sin långa erfaren-
het inom området.



FLEXIBILITET GER EFFEKTIVITET
Företagsanvändare kan använda Tactilon® Agnet 500 för 
att få tillgång till avancerade applikationer, vilket hjälper 
till att förbättra effektiviteten och använda resurser mer 
effektivt. Fältarbetare blir kunskapsarbetare, med lösning-
ar som förbättrar säkerheten samt medger ett effektivt 
samarbete och samordning inom företaget.

Tactilon® Agnet 500 kan också användas av arbetsle-
daren som en enkel kontrollrumslösning för att enkelt 
koordinera stora arbetslag som behöver kommunikation 
i realtid.

Var du än är och oavsett vad er organisation kräver, så för 
Tactilon® Agnet 500 dig och ditt team tillsammans. Oav-
sett om du behöver dela bilder eller få stöd med livevideo, 
gör Tactilon Agnet 500 alla användare till en fullständig 
del av teamet.

EN KOMPLETT LÖSNING SOM EN TJÄNST
Tactilon® Agnet 500 är en molnbaserad tjänst som base-
ras på två prenumerationsplaner (se tabellen på följande 
sida). Den är idealisk för yrkesverksamma som söker en 
modern, lättanvänd, fl exible och skalbar grupp samar-
bete lösning för att hjälpa dem att förbättra den dagliga 
verksamheten.
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Den molnbaserade tjänsten möjliggör kort uppstartstid 
och låga kostnader utan att behöva fokusera på drift och 
underhåll. Tjänstens tillgänglighet är hög, medan du får full 
flexibilitet när det gäller antalet användare och tilläggs-
funktioner.

Säkerhetskorrigeringar uppdateras omedelbart och nya 
funktioner kan införas utan dröjsmål.

Tactilon® Agnet 500 stöder integration mot andra nätverk 
vilket gör det möjligt för organisationer att migrera från 
existerande kommunikationslösningar utan några störning-
ar i kommunikationen. Airbus ger inte bara oöverträffad 
expertis i ett föränderligt uppdragskritiskt samarbete till 
hybridmiljöer. Vårt SmarTWISP-ekosystem gör det möjligt 
för organisationer att utöka sin kapacitet och anta nya 
användningsfall genom sömlöst integrerade program och 
tillbehör.
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TACTILON® AGNET 500

LÄTT ATT KOMMA IGÅNG
Tactilon® Agnet 500 är lätt att ta i drift, det krävs endast en bärbar dator eller PC för etablering och samordning, en trådlös 
bredbandstjänst och Android eller iOS-baserade enheter. 

Vi erbjuder en gratis 30-dagars provversion så att du själv kan se fördelarna med Tactilon® Agnet 500. Kontakta oss på TC 
Connect för mer information hur du går tillväga för att få tillgång till din provversion eller en fullständig tjänst.

Du får en aktiveringslänk via e-post och riktlinjer för första inloggningen. Du kan sedan skapa en organisation med grupper 
och användare i administratörsverktyget för webbföretag. Användare kommer att få ett e-postmeddelande med riktlinjer för 
att installera Agnet-appen och aktivera konton i smartphone och webbläsare.
Då är dina användare redo att börja kommunicera med varandra  och njuta av alla fördelarna av avancerad professionell 
kommunikation.

Support är lättillgängligt i samarbete med TC Connect och Airbus som tillhandahåller helpdesk, användarguider samt hjälp 
på distans eller på plats.

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


