RELEASE OF THE JRCC LARNACA, SMART PHONE APPLICATION,
SAFETRX
(FOR SEARCH AND RESCUE) - 29/03/2018 09:38:38 πμ
JRCC Larnaca announces the release of the smart phone application, the
CyJRCC SfTrX (SafeTrX) for iOS and Android platforms. The application is an
initiative of JRCC Larnaca, aiming to further improve the Search and Rescue
system and to reduce the response time of receiving an alert sent by a vessel
or person in distress, close to the shore. More specifically, the user will be
able to send an emergency call/alert, using the smart phone, directly to the
Operations Room of the JRCC, displayed on Google Maps. The alert includes
information about the user and the user’s last recorded location. CyJRCC
SfTrX is an innovative system and establishes Cyprus as an example in
maritime prevention and rescue, with the cooperation and utilization of all the
involved governmental and private sector authorities, under the coordination
of the JRCC.
You can download the app for free via the following links and also the JRCC
website.

https://itunes.apple.com/cy/app/cyjrcc-sftrx/id1299128052?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=safetrx.jrcc

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ SAFETRX
(ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ – ΔΙΑΣΩΣΗ) - 29/03/2018 10:14:14 πμ
Το ΚΣΕΔ ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της δωρεάν εφαρμογής για
έξυπνα τηλέφωνα, CyJRCC SfTrX (SafeTrX), η οποία δύναται να
εγκατασταθεί σε iOS και Android πλατφόρμες. Η εφαρμογή αποτελεί
πρωτοβουλία του ΚΣΕΔ με σκοπό τη βελτίωση του συστήματος Ε-Δ και την
ελαχιστοποίηση του χρόνου λήψης σήματος κινδύνου εγγύς των ακτών από
κινδυνεύον σκάφος ή άτομο. Πιο συγκεκριμένα, ο χρήστης μπορεί να
εκπέμψει σήμα κινδύνου προς το ΚΣΕΔ από το κινητό του τηλέφωνο και να
αποστείλει άμεσα τα στοιχεία του καθώς και τη θέση του σε χάρτη Google στο
Κέντρο Επιχειρήσεων του ΚΣΕΔ. Η εφαρμογή είναι πρωτοποριακή και
καθιστά την Κύπρο ως χώρα πρότυπο στα θέματα πρόληψης και διάσωσης
στη θάλασσα με τη συνεργασία και συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων
κρατικών και ιδιωτικών φορέων υπό τον συντονισμό του ΚΣΕΔ.
Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη σε AppStore και Google Play για λήψη και
εγκατάσταση στους πιο κάτω συνδέσμους, αλλά και στην ιστοσελίδα του
ΚΣΕΔ.
https://itunes.apple.com/cy/app/cyjrcc-sftrx/id1299128052?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=safetrx.jrcc

