TESTIMONIAL

HEEREMA ZWIJNDRECHT KIEST VOOR TETRA

“VAN EEN BERG LOSSE ZENDVERGUNNINGEN NAAR EEN TETRA SYSTEEM”
Op het terrein van 15 hectare aan de Oude Maas in Zwijndrecht lopen
regelmatig meer dan 1200 vaklui rond. Op de werf van Heerema
Zwijndrecht BV wordt gewerkt aan off-shore constructies van tientallen meters lang en hoog, en duizenden tonnen zwaar. Efficiënte
en betrouwbare communicatie is daarom van levensbelang.
Cher den Breejen – verantwoordelijk voor onderhoud en communicatie - praat ons bij over de overgang van een “enorme berg
eigen zendvergunninkjes” naar het TETRA-systeem met bijbehorende
portofoons van Flash Services.

Snel, simpel en toch uitgebreid
Den Breejen: “De relaties met Flash Services zijn erg goed. Soms is
de nood aan de man, en dan moet je zonder meer van elkaar op
aan kunnen. Dat hebben ze bij Flash goed door.” TETRA is zowel
geschikt voor grote als voor kleinere organisaties. Het systeem is
flexibel en biedt veel extra mogelijkheden, zoals het aanleggen van
een tijdelijke telefoonverbinding of het sturen van tekstberichten.
Met name het dynamisch hergroeperen en het tijdelijk uitbreiden
van het aantal gebruikers is een groot voordeel, ook in noodsituaties.

Flexibiliteit en overzichtelijkheid
Heerema gebruikt portofoons voor onder meer het transport tussen
het materiaalpark en fabricagehallen, voor de kraanmachinisten,
voor de beveiliging en de bedrijfshulpverleners. Als er nieuwe
groepen medewerkers van buitenaf komen om de gelederen tijdelijk
te versterken, moeten zij probleemloos in het communicatiesysteem
worden bijgeschakeld. “Die flexibiliteit dreigde op een gegeven
moment ten koste te gaan van de overzichtelijkheid. We hadden
zo veel verschillende apparaten en vergunningen! Toen hebben we
besloten om nieuwe keuzes te maken” aldus Cher den Breejen.
“Flash adviseerde ons TETRA. En dat was precies wat we zochten.”

Het geleverde TETRA systeem bestaat uit een DAMM
SB421 systeem controller, twee BS421 carriers en twee
Motorola MTM800E basisposten. Tevens zijn er 62
M otorola MTP3100 portofoons inclusief laders en

operationele accessoires en 35 externe luidsprekers/
microfoons geleverd.

