
Telium Pandora är en smart, säker och flexibel kommunika-
tionsplattform. All information är samlad på ett ställe, med 
ett gemensamt användargränssnitt för både Rakel, GSM 
och Intercom. Alla anslutna system kan styras via fordonets 
pekskärm. Telium Pandora är utformad i samarbete med 
slutanvändare och lätt att anpassa, bl.a. med snabbval för 
frekventa kommandon. Förare och vårdare manövrerar 

Telium Pandora Ambulans
Lättstyrd kommunikation som förenklar arbetet i krävande situationer

systemen oberoende av varandra, har 
tillgång till inbyggd Intercom och kan 
genomföra trepartssamtal. Kommuni-
kationen förenklas vilket resulterar i 
att både arbetsmiljö och trafiksäker-
het förbättras.
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All kommunikation styrs via ett program
Telium Sweden har utvecklat Telium Pandora och program- 
varan PCM som styr alla dina kommunikationssystem via 
en och samma plattform. Tack vare det enkla och intuitiva 
gränssnittet blir arbetsmiljön både renare och säkrare. 
 De funktioner som används mest frekvent läggs lämp-
ligen upp som direktval i startfönstret. Fri nummerslagning 
är självklart möjlig och systemet är anpassningsbart med 
potential att lägga upp en stor mängd egna funktions- 

tangenter för kommandon som utförs ofta. Som talutrust-
ning till de anslutna systemen används antingen headset 
eller lur. Eller en kombination av båda.  
 Programvaran PCM kan installeras i befintlig fordons-
dator i ambulans. Pekskärmen används för att styra kom-
munikationen, som sker via Rakel, GSM eller Intercom. 
GSM- och Intercom-funktionalitet finns inbyggt i Telium 
Pandora. 

Headset

Headset och Lur

Pandora med GSM och Intercom Rakel modem

Dator bak Dator fram

Skärmen visar startbilden med tangenter till de viktigaste 
funktionerna. Naturligtvis kan samtliga funktionstangenter 
anpassas individuellt. 

Skärmen visar hur ikonen för Pandora PCM ser ut då 
programmet körs tillsammans med Paratus Mobile System 
från Saab.

De två manöverplatserna kan oberoende av varandra kommunicera via Rakel och GSM. Manöverplatserna kan också 
kommunicera med varandra via Intercom. Telium Pandora tillsammans med mjukvaran PCM ger en flexibel, säker och 
trygg kommunikation i krävande situationer. 

För mer information kontakta Telium Sweden 
Tel: 035-16 61 00. sales@teliumsweden.se
Se film på teliumsweden.se

Telium Pandora Ambulans i drift

Schematisk skiss på  
Telium Pandora Ambulans.


