
SECURITY IN MOTION

För att säkra ett väl fungerande radionät måste programmering
av alla ingående terminaler göras på ett planerat sätt. Tillsammans med dig som kund kan vi 
skräddarsy användargränssnittet i Rakelradion så det passar era användare och arbetssättet 
för just er organisation. En modern Rakelradio kan anpassas på ett mycket flexibelt sätt för 
olika användningssituationer. 
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PROGRAMMERINGSTJÄNSTER
Programmering av Rakelradio som passar alla användare i systemet. 

Enkel användning
De vanligaste funktionerna kan läggas på en snabbmen
för att alltid vara enkelt åtkomliga. De flesta knappar är
mjukt programmerbara och teckenfönstret kan fås att visa 
information som är relevant för användarna. Vi hjälper dig 
att skapa ett användarvänligt gränssnitt och även skapa
en enkel användarguide.

Passar alla användare
Det är viktigt att även personer som inte har tidigare
radiovana kan använda radion på ett säkert sätt.
Ikoner och menyval som sällan eller aldrig används kan 
döljas för att göra användningen enklare. För avancerade
användare kan fler alternativ göras tillgängliga allt efter 
behov.

Fler programmeringstjänster
• Tillverkning av kodfil efter PU(*) eller OKP. Filen görs 

helt klar för laddning i radio med alla parametrar för 
Rakelsystmet.Detta förutsätter att alla uppgifter från 
PU eller OKP finns tillgängliga. 
(*) Programmerings Underlag

• Ändring i befintlig kodfil. Detta används när en  
befintlig fil ska förändras eller nya varianter ska ska-
pas från en befintlig fil.

• Laddning av kodfil i radio. Filen tankas in i radion 
med programmeringskabel och PC. I laddningen ingår 
även att man sätter ISSI-nummer med ITSI Tool i 
förekommande fall.

• Uppgradering av firmware i radio. Uppdatering av 
grundprogramvaran till senaste godkända version i 
Rakel.


