simkaarten - september 2019

We doen het goed of we doen het niet

Als gespecialiseerde hulpmiddelenleverancier
richten wij ons op gespecialiseerde oplossingen,
ook op basis van gsm.
Steeds meer producten kunnen een oproep
op afstand maken, met een sms of met data.
Hiervoor is een simkaart nodig. Omdat voor deze
toepassing het dataverbruik laag zal zijn, is een
volledige bundel onnodig kostbaar. De werking
moet echter wel gegarandeerd zijn. Hiervoor
heeft QuoVadis nu een unieke M2M (machine to
machine) simkaarten in haar assortiment.

Soorten simkaarten:
De overheid heeft bepaald dat 06-nummers niet
meer gebruikt mogen worden voor elektronische
communicatiediensten waarbij het nummer normaliter
niet of automatisch wordt opgeroepen. Om een tekort
aan 06-nummers in de toekomst te voorkomen zijn
deze nummers sinds 31 december 2017 omgezet
naar een 12-cijferig 097-nummer.
Voor bestaande 10-cijferige nummers is het nummer
formaat 316xxxxxxxx. Voor nieuwe 12-cijferige
nummers wordt dit 3197xxxxxxxxx.
Mobiel: 06
10-cijferige 06-nummers mogen per 2018 alleen
gebruikt worden voor diensten waarbij de gebruiks
vriendelijkheid en herkenbaarheid van nummers
belangrijk is; ze zijn dus bedoeld om mobiel te bellen.
Geen hoge vaste kosten, wel de
zekerheid dat u verbinding heeft
met het gsm netwerk

Data only / m2m: 097
Alle
telecomaanbieders
zijn
verplicht
om
een 097-nummer in te zetten voor mobiele
datatoepassingen met geautomatiseerde toepassing.
Dat is een elektronische communicatiedienst waarbij
het nummer normaal gesproken niet of automatisch
wordt opgeroepen.
Let op: het is niet toegestaan een 06-nummer
aan te vragen en deze in een m2m apparaat
te gebruiken. Wanneer dit toch gebeurt, zullen
eventuele boetebedragen van de ACM worden aan
de gebruiker worden doorbelast. Het nummer zal
worden ingetrokken.
Toepassing
De M2M simkaart passen wij toe in diverse van onze
producten. Denkt u daarbij aan:
• CL IP/gsm
personenoproep
• CL 4G Hub
huismonitoring
• Epi-Care gsm
epilepsiesignalering
• All in One gsm
assistentie oproep
• Emfit Epi-Care Mobile epilepsiesignalering
• Beademingsignaal
oproep bij onderbreking
• Dia-Care
bloedalarm bij dialyse
• CookerGuard
kookalarm in de keuken
Bundel
Met onze simkaarten zit u niet vast aan een dure
bundel. Wel betaalt u maandelijks een bescheiden
bedrag voor het beschikbaar hebben van de sim.
Pas wanneer u de sim daadwerkelijk gebruikt, bent
u gebruikskosten verschuldigd. U betaalt dus na
gebruik van data, sms of spraak. Achteraf.
Na het eerste jaar kunt u de simkaart per maand
opzeggen.
Wanneer voor eerdergenoemde toepassingen
een prepaid simkaart wordt gebruikt, ontstaat
schijnveiligheid. Het tegoed op een prepaidkaart
vervalt na verloop van tijd, waarna de kaart
geinactiveerd wordt. Voorkom dit!
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Hardware onafhankelijk
Onze telefonie-oplossingen zijn eenvoudig te
installeren en werken op alle (bestaande) IP-centrales
en IP-toestellen.
Eigen netwerk
Onze providers beschikken over een eigen, volledig
redundant opgebouwd netwerk op meerdere
locaties. Dit heeft maar één doel: het leveren van
zeer betrouwbare gsm-diensten. Onze providers zijn
volledig onafhankelijk. Zo weten we zeker dat alleen
wijzelf invloed hebben op onze dienstverlening en
kunnen we constante kwaliteit garanderen.

Webinterface: wij zitten zelf voor u aan de
knoppen
We geloven in automatisering. Met behulp van een
overzichtelijke webinterface, en de mogelijkheid tot
volledige integratie via API’s zijn we in staat alle gsmdiensten direct voor u in orde te maken. We bieden u
een compleet en helder inzicht in actuele facturen en
verbruiksgegevens. Realtime, wanneer het u uitkomt.
We zijn u graag van dienst met simkaarten op het
gebied van mobiele telefonie, data en m2m. Om
die reden maken we gebruik van verschillende
simkaarten.
Heeft u vragen? Neem contact met ons op.
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overzicht GSM simkaarten
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genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW en o.v.v. drukfouten en eventuele prijswijzigingen.
gebruik van de bundels in de EU (geen roaming kosten binnen de EU)
contracten op basis van 12 maanden, daarna per maand opzegbaar
versie sept19
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