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Team on the Run 
Förstärk ert operativa samarbete inom ditt team, 

med säker och smidig mobil kommunikation 

Direktkontakt med medarbetaren, teamet/n eller hela verksamheten med krypterad överföring : 

Man kan enkelt kommunicera inom vald samtalsgrupp eller till enskild person på följande sätt: 

 

Walkie-Talkie, (komradio, Push to Talk, PTT). Kärt barn har många namn. 

Textmeddelanden, skicka bilder, video, positionsinfo, kalenderposter och andra typer av filer 

Positionering, se var organisationens resurser/personer befinner sig på ledningscentralen 

Larmfunktion, skickar larmmeddelande med position 

Egenskaper: 

För professionella kommunikationsbehov 

Gruppkommunikation (Walkie-Talkie) ger en så 

oändligt mycket effektivare kommunikation vid 

många tillfällen 

Använder Internet, det spelar ingen roll var  

medarbetarna befinner sig (3G/4G/WiFi)  

Centralt tillgängligt register med telefonnummer och 

e-postadresser som synkas med användarens app 

Geografisk lokalisering integrerad med Google 

Maps för t.ex. hitta positionen på den som larmat 

eller kunna se vilka fordonsförare som är upptagna 

eller tillgängliga för uppdrag och var de befinner sig 

NFC - Närfältskommunikation. Exempelvis för att se 

vem som sitter i vilket fordon, mm 

Avlyssningssäkert, 256 bitars kryptering 

 

Administration 

I princip allt administreras centralt, man tilldelar  

talrättigheter, skapar kontaktlistor, lägger upp  

användare, samtalsgrupper mm 

Central administration av medlemmarna, m.a.o.  

ingen risk att blanda in någon kontakt från en  

användares egen kontaktlista 

Fjärrradering av information, blockering av  

användare om en enhet exempelvis blir stulen  

Man kan skapa obegränsat antal grupper för tal- och 

text-kommunikation som sen kan användas beroende 

på syfte 

 

Team on the Run kan användas på flera olika enheter och av samma person samtidigt. Du kan t.ex. ha det 

igång på din PC samtidigt som din mobiltelefon. 

 

Enheter som stöds är smartphones (Android/Iphone), surfplattor (Android/iPad) och PC. 

Önskar man en mer dedicerad enhet att bara köra Team on the Run på så finns ett flertal enheter att välja 

på exempelvis från Famocos FX-serie. 
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Team on the run 
Förstärk ert operativa samarbete inom ditt team, 

med säker och smidig mobil kommunikation 

Nyckelegenskaper     

Skicka textmeddelande/filer; (kalender, bilder, filer, position, kontakter mm)     

Grupp-chat, definierade grupper (avdelningar mm)     

Administrations-portal med grupphantering, användarrapporter     

Centralt användarregister med uppdateringar i realtid, användarstatus     

Near Field Communication—NFC tag (Android)     

Integrerad med extern lagring (DropBox, Google Drive, Alfresco)     

Säkra VoIP-samtal med talkryptering     

Komradiokommunikation till enskilda eller grupper     

Webb-baserad Dispatch (operatörsplats) lösning      

Walkie-Talkiefunktion direkt från operatörsplats till mottagare på arbetsfältet     

Körrapporter och realtidsstatistik med hastighet och position     

Realtidslokalisering med GPS     

Mottagare för textmeddelanden kan väljas utifrån var de befinner sig på kartan     

Medarbetares tillgänglighetsstatus är synlig     

Larmknapp     

B
u
si

n
es

s 
M

es
sa

g
in

g
 

B
u
si

n
es

s 
G

eo
lo

ca
-

B
u
si

n
es

s 
V

o
ic

e 

L
ar

m
o
p
ti

o
n

 


