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ALL-IN-ONE VOOR AUTOMOTIVE

All-in One pakket  
Altijd en overal internet waar u zich ook bevindt. Steeds meer bedrijven kiezen voor een 4G/5G LTE oplossing, 

oftewel draadloze connectiviteit. Als expert op het gebied van hardware en connectiviteit helpt Comgate u graag 

met een All-in One oplossing specifiek voor Automotive. Wij maken de combinatie van hardware, accessoires 

en connectiviteit. Per branche hebben wij gekeken naar de meeste geschikte hardware en databundel die 

voldoen aan uw wensen en behoefte. Ideaal aan het All-In One pakket is dat u dit maandelijkse betaalt in een 

abonnementsvorm, waardoor u geen afschrijvingskosten heeft. Gedurende de looptijd profiteert u van onze 

service, remote management portal(s) en expertise.

Mobiel internet voor Automotive
Onderweg gebruik kunnen maken van snel internet is belangrijk voor zowel chauffeurs als passagiers. De 

chauffeur kan zijn werk beter doen en de passagier zal graag nog eens terugkomen als hij zonder haperingen 

zijn berichten, bestanden en video’s tijdens de reis kan bekijken of versturen. De ideale mobiele internet router 

voor bus of auto is robuust, compact, heeft een hoge bandbreedte en biedt WiFi. Voor een betrouwbare internet 

verbinding onderweg is het handig om dual SIM te hebben. En wie zijn voertuig of goederen wil kunnen traceren, 

kiest een router met GPS.  



MANAGED DIENST 

Managed dienst – beheer en support zoals u mag verwachten
Als klant van Comgate profiteert u met het All-In One pakket voor Automotive van een volledig gemanagede 

service. Beheer van de complete dienst wordt door Comgate voor u verzorgd. Bij vragen heeft u toegang tot onze 

Support Afdeling zodat u zich kunt focussen op bedrijfskritische zaken. Naarmate technologieën complexer 

worden is expertise steeds belangrijker.

 

Configuratie
Alle hardware wordt volledig naar wens geconfigureerd, zodat u de oplossing bij ontvangst direct in gebruik 

kunt nemen of installeren. Samen met onze gecertificeerde engineers wordt configuratie besproken, getest en 

geïmplementeerd.

U profiteert van de volgende configuratiemogelijkheden welke standaard inbegrepen in het pakket;

n Instellen APN in de router.

n Plaatsen van SIM-kaart

n Opzetten van een of meerdere SSID’s en WiFi netwerken

n Instellen van security policy

n LAN/WAN instellingen

n Instellen data cap in de router

n Instellen data cap in de sim management portal

n Firmware upgrade

n Volledige configuratie op maat gemaakt met Partner en/of eindklant.

n Incl. introductie gesprek met partner en eindklant.

n Incl. remote en on-premise pre-sales ondersteuning door een Comgate networking engineer (NE) 

 of partner manager (PM)

n Incl. remote projectmanagement van gecertificeerde engineers

n Incl. het toevoegen en/of verwijderen van accessoires of onderdelen. Denk hierbij aan antennes, voeding,  

 kabels of andere hardware.

Mocht u in de toekomst uw All-In One pakket voor Automotive uit willen breiden, dan denken wij graag hierin

mee. Van tevoren maken wij duidelijk wat hiervan de kosten zijn. U heeft 1 contract en configuraties worden

gestandaardiseerd over de gehele infrastructuur. Omdat u betaalt op basis van een maandelijks abonnement,

schrijft u de kosten over de looptijd van het contract uit. Zo kunt u het geld dat u anders aan hardware en

software zou uitgeven in activiteiten investeren waar het beter rendeert.
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ALL-IN-ONE VOOR AUTOMOTIVE PAKKET ELEMENTEN 

Het All-in One Automotive pakket van Comgate bestaat uit de combinatie van geselecteerde hardware, 

accessoires en connectiviteit voor de toepassing van uw bedrijf. Internet voor Automotive zorgt ervoor dat u 

efficiënt kunt werken. Hieronder vindt u de elementen van het All-In One pakket per categorie. 

4G Hardware

Cradlepoint COR IBR1700
Een mobiele internet oplossing bestaat uit een combinatie van een 4G router, een data simkaart en een 

4G antenne voor beter ontvangst. De Cradlepoint COR IBR1700 is een Gigabit Class LTE router en speciaal 

ontwikkeld voor het leveren van robuuste connectiviteit in voertuigen.

Eigenschappen Cradlepoint IBR1700:

n Cloud managed 4G LTE router

n Met dual-SIM modem en ingebouwd GPS

n MC400 sleuf voor tweede modem

n Gigabit Class LTE met downloadsnelheden tot 1200 Mbps, uploadsnelheden tot 75 Mbps

n 5 Gigabit Ethernetpoorten

n WiFi (802.11 a/b/g/n/ac wave 2 MU-MIMO)

De Cradlepoint COR IBR1700 router is de perfecte router voor gebruik in voertuigen. Plaats de mobiele 3G/4G/

LTE router in bussen, ambulances, politievoertuigen of boten en beschik op cruciale momenten over een 

internetverbinding. De router heeft downloadsnelheden tot 1200 Mbps en uploadsnelheden tot 75 Mbps. 
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ALL-IN-ONE VOOR AUTOMOTIVE PAKKET ELEMENTEN 

Dual-SIM modem
De Cradlepoint router bevat een dual-SIM modem, waarin u dus twee SIM-kaarten kunt plaatsen. Hierdoor 

beschikt u altijd over een stabiele verbinding. Valt de ene verbinding uit, dan heeft de mobiele router nog een 

connectie met de tweede provider. In het All-in One Automotive pakket wordt standaard 1 SIM-kaart meegeleverd 

in combinatie met de databundel naar keuze. Een tweede SIM-kaart is additioneel en wordt separaat in rekening 

gebracht.

Compacte, robuuste behuizing
U heeft niet veel ruimte nodig in een voertuig om de router te kunnen plaatsen. De Cradlepoint COR IBR1700 

heeft een compacte en robuuste behuizing (224,3 × 190 × 44 mm) en weegt slechts 1,7 kg. De router wordt 

geleverd met geïntegreerde montageplaat en montagemateriaal.

Specificaties COR IBR1700

n Twee SIM-slots (optioneel uitbreidbaar)

n 1 intern modem (optioneel uitbreidbaar)

n Maximale downloadsnelheid: 1200Mbps (CAT.18 Gigabit Class LTE

n WiFi 5 (11ac) & WiFi WAN

n 4 LAN poorten

n 1 WAN/LAN poort

n VPN mogelijkheid

n 1 USB poort

n Loadbalancing

n GPS lokalisering

n Antenne aansluiting: 4G/3G, WiFi & GPS

n Metalen behuizing
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ALL-IN-ONE VOOR AUTOMOTIVE PAKKET ELEMENTEN 

Antenne
De All-in-One Automotive oplossing wordt geleverd inclusief een Cradlepoint 7-in-1 dome.

De Cradlepoint 7 in 1 dome antenne bevat een 2x2 MIMO 4G LTE antenne, een 4x4 WiFi antenne en een GPS 

antenne. De GPS antenne biedt 26dB gain LNA met filtering van hoge kwaliteit en een zeer grote nauwkeurigheid 

wat betreft het bepalen van posities. Deze robuuste combi antenne is ideaal voor onder andere transportbedrijven, 

openbaar vervoerbedrijven en hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie. Hij is speciaal ontworpen voor 

de Cradlepoint COR IBR1700.

 

Specificaties Cradlepoint 7-in-1 dome antenne;

n Kabellengte: 5 meter

n Gain 698-960 MHz: 2 dBi

n Gain 2.4 GHz: 4 dBi

n Gain 5.8 GHz: 6 dBi

n SMA Male

n 4G LTE (ondersteunt ook 2G en 3G)

n Temperatuur range: -30℃ tot +80℃

n Max power: 25 Watt

n Impedantie: 50 Ω

n Afmetingen: diameter 176 mm, hoogte 62 mm

n Montage: 1 gat

n VSWR: <2.0

n One size fits all
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ALL-IN-ONE VOOR AUTOMOTIVE PAKKET ELEMENTEN 

Connectiviteit

De Mobile Broadband oplossingen van Comgate bieden u de mogelijkheid om een mobiel internetwerk aan te 

leggen op plekken waar een vaste internetverbinding niet mogelijk is, of niet aan de eisen voldoet. Denk aan het 

internet in het buitengebied, mobiel internet in een voertuig als back-up wanneer de vaste internetverbinding 

wegvalt of zelfs als primaire internetverbinding op kantoor.

KPN simkaart met 100 GB 
In het All-in One Enterprise pakket beschikt u over een databundel van 100 GB per maand. Hiermee heeft u 

draadloze toegang tot het internet via 4G. De simkaarten zijn niet volledig netwerkonafhankelijk maar beschikken 

over meer dan 600 roaming partners wereldwijd dus altijd uitstekend ontvangst.

Buiten de Bundel kosten

  € 1,00    per GB

Voor de afrekening van buiten de bundelkosten ziet u de tarifering hierboven. 
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SERVICE & GARANTIE  

Service
U verdient de beste service. Een IoT Service Provider die de zakelijke markt kent. Bij ons krijgt u altijd direct een 

medewerker aan de lijn die u persoonlijk en deskundig te woord staat. We helpen u direct met de zaken waar 

u zich niet druk om wilt maken, zodat u zich kunt focussen op uw onderneming, of dat van uw klant. U krijgt 

niet alleen de service, maar ook de betrouwbaarheid die u verdient door de samenwerking met betrouwbare 

netwerken.

Door ons jarenlange ervaring in IoT en kennis van hardware, hebben we veel ervaring opgedaan in verschillende 

branches. Voor uw All-in One pakketten profiteert u van de Service Level Agreement; Always Online. Wilt u 

gebruik maken van een ander type SLA dan kunt u met Comgate contact opnemen. Voor een uitgebreide SLA 

omschrijving verwijzen wij u naar de SLA omschrijving Comgate. 

Inhoud Comgate Service Level Agreement

Type Service Level Service   KPI:    KPI:    KPI:    Kosten:
 Agreement Windows Beschikbaarheid Respnstijd Hersteltijd per router per maand

A  Always Online 24 x 7 99,70 % < 2 uur < 4 uur € 5,00  

N  Next Business Day Kantoortijden 99,40 % < 6 uur < 8 uur € 2,50   

B  Office Hours Kantoortijden 95,00 % < 8 uur < 24 uur € 1,25

* Zowel bij SLA N als bij SLA B gelden de uren binnen de kantoortijden. Alleen SLA A (Always Online)

   wordt berekend op basis van klokuren.

Garantie
Wij doen er alles aan om de uptime van de Dienst zo hoog mogelijk te houden. Dit doen we enerzijds door onze 

uitgebreide managed services en anderzijds door kwalitatief hoogwaardige producten te leveren. Indien een 

apparaat toch defect gaat, valt het altijd binnen de garantievoorwaarden. Dit betekent dat u kosteloos een nieuw 

apparaat toegestuurd krijgt. Het kapottte apparaat moet worden aangemeld bij RMA procedure. U ontvangt 

een RMA formulier bij het ontvangen van het nieuwe apparaat, waarmee u het kapotte apparaat naar ons kunt 

retourneren.
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TARIEVEN & LOOPTIJD  

Tarieven
Ideaal aan uw samengestelde pakket is dat u dit maandelijkse betaalt in een abonnementsvorm, waardoor u geen 

afschrijvingskosten heeft. Gedurende de looptijd profiteert u van onze service, remote management portal(s) en 

expertise.

Uw maandelijkse kosten bedragen € 210,00. Deze worden middels automatische incasso afgeschreven. De 

looptijd van uw abonnement is 24 maanden. Na deze periode is uw abonnement maandelijks opzegbaar. Zonder 

opzegging wordt u abonnement automatisch verlengt.

Uw abonnement bestaat uit;

n 24/7 stabiele en snelle internetverbinding

n 4G router – Cradlepoint COR IBR1700

n Antenne: Cradlepoint 7-in-1 dome  met 4G, WiFi en GPS.

n Inclusief SIM-kaart 100 GB EU KPN

n Wi-Fi-internettoegang in het voertuig

n Configuratie Inclusief SLA Always Online 

n Verzending

Looptijd
De standaard looptijd van het All-In One pakket voor Automotive bedraagt 24 maanden. Comgate blijft ten alle 

tijden eigenaar van de hardware en u profiteert van een full- managed oplossing. Na de contractperiode van 24 

maanden heeft u de mogelijkheid om:

(A) Het abonnement stilzwijgend door te laten lopen tegen dezelfde condities waarbij u één mand opzegbaar bent;

(B) Het abonnement op te zeggen en de goederen te retourneren;

(C) Een retentievoorstel aan te vragen bij Comgate. 
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MEER INFORMATIE  

Wilt u meer informatie over onze All-in-One Solutions, 4G/5G hardware of connectiviteit? Neem dat contact op 

met onze klantenservice de Business Servicedesk via het nummer +31 (0) 85 111 0839. 

 

Bedrijfsgegevens

Comgate

Haagse Schouwweg 6
2332 KG Leiden

+31 (0) 85 111 0839 
sales@comgate.nl

KVK: 17252210
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