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Wat gaan we jullie wijs maken



- In/uitbellen naar 24/7 (CSD naar PSD)

- Afrekening (van per minuut naar MB/steeds goedkoper)

- Bandbreedte (Gigabit snelheden met MiMo)

- Latency (5G al op 1ms)

- Frequenties (Verdubbeling frequentie/halvering afstand)

9,6kbps 1,3Mbps
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Evolutie xG netwerken
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- De Evolutie van xG netwerken laat zien;
- Bandbreedtes oneindig

- Kosten gebruik gaan naar beneden

- Latency erg laag

- 24/7 verbinding

- Verwachten/willen steeds meer van de netwerken

- Klinkt perfect toch?
- Nog geen 100% dekking

- Stabiliteit is nog niet optimaal

- We zijn afhankelijk wat aangeboden wordt

Evolutie xG netwerken



- We willen steeds meer remote;
- Assets beheren, monitoren, etc.

- Data (realtime) -> presenteren

- Steeds meer toepassingen

- Maar we blijven altijd kijken wat er beschikbaar is

- We kunnen ook steeds meer;
- 24/7 verbindingen

- Realtime data inzichten

- Monitoren van verbindingen/assets

- IIoT/MQTT/Cloud storage/etc.

- Keuzes bundels

- En nog veel meer…..

Ervaringen en verwachtingen



Ervaringen en verwachtingen
- Afhankelijkheid van mobiele netwerken

- Hoe betrouwbaarheid en continuïteit borgen?

- Afhankelijkheid van 1 netwerk provider

- Steeds hogere frequenties
- Slechtere dekking in gebouwen/onstabieler

- Afstand korter

- Steeds meer 24/7 realtime data
- 24/7 connectiviteit noodzakelijker

- Grote aantallen assets verbinden/beheren?
- Netwerk storingen kosten veel tijd

- Niet je kerntaak, geen extra zorgen erbij hebben

- Welke provider past dan bij je?



Multi-netwerk SIMs

Waarom kiezen voor 1 netwerk provider?

- De oplossing voor mobiele connectiviteit
- Niet meer kiezen voor één van de providers, maar allemaal

- Geeft toegang tot alle beschikbare 2G, 3G en 4G netwerken
- Dat zijn een heleboel netwerken tot je beschikking

- Werkt standaard in elk mobiel apparaat
- SIM kaart stelt alle lokale netwerken beschikbaar

- Dekking wordt verhoogd
- Doordat providers vaak andere masten gebruiken ten opzichte van elkaar

- Kortom, dit is dan de oplossing, toch?
- Nee, dit is het halve verhaal, nog twee dingen die belangrijk zijn



Steered vs Non-steered

- Steered SIM

- Alle netwerken zijn beschikbaar.

- Provider stuurt (prioriteit) met voorkeur naar een 1 (eigen) netwerk

- Non-steered SIM

- Alle netwerken beschikbaar, geen voorkeur/prioriteit op een netwerk

- Bepaal zelf de voorwaarden en benut alle netwerk mogelijkheden



Problemen met Multi-netwerk SIMs & Demo

Problemen met Multi-netwerk SIMs
(Animatie video)

Demo Smart Roaming
(Video)



Samenvatting

- Eindeloze toepassingen mogelijk

- Dekking & stabiliteit nog niet optimaal (5G??)

- Afhankelijkheid van 1 provider

- Multi-netwerk SIM met juiste apparatuur nodig

- Niet meer afhankelijk van 1 provider, dit is al beschikbaar

- Wil je meer weten of zelf een demo, neem contact met ons op!



Vragen



Bedankt voor je interesse!

Wil je meer weten?
0318-636262
contact@modelec.nl


