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ALL-IN-ONE VOOR DE BOUW

4G | 5G voor elke branche 
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 de Bouw. 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.

All-in-One voor de Bouw
Snel en stabiel internet is essentieel in de bouw. Denk hierbij aan de als maar toenemende databehoefte 

door het BIMmen, het gebruik van Apps, digitale revisie-/bouwtekeningen, urenregistratie, werkbonnen, 

cameratoezicht, inspecties en opnames op de bouwplaats. Met het All-in-One pakket van Comgate heeft u een 

complete oplossing die voldoet aan alle wensen en eisen. Mobiel internet maakt het mogelijk dat werknemers 

op de bouwplaats eenvoudig hun pas scannen zodat hun profieldata bij de uitvoerder terecht komt of op het 

hoofdkantoor. Daarnaast koppelt u eenvoudig randapparaten aan het netwerk zoals een laptop, tablet of scanner. 

Met het All-In One pakket profiteert u van het feit dat u direct aan de slag kunt zonder wachttijd of goedkeuring 

van bijvoorbeeld een vaste lijn. 
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ALL-IN-ONE VOOR DE BOUW - MANAGED DIENST

Managed dienst – beheer en support zoals u mag verwachten
Als klant van Comgate profiteert u met het All-In One pakket voor de Bouw 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 de Bouw 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 DE BOUW PAKKET ELEMENTEN 

Het All-in One Bouw pakket van Comgate bestaat uit de combinatie van geselecteerde hardware, accessoires en 

connectiviteit voor de toepassing van uw bedrijf. Internet op de Bouw zorgt ervoor dat u efficiënt kunt werken. 

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

5G Hardware

Huawei 5G Outdoor Router 
Een mobiele internet oplossing bestaat uit een combinatie van een 5G router, een data simkaart, accessoires en 

een 5G antenne voor optimale ontvangst. De geselecteerde Huawei 5G CPE Win H312-371 is een van de eerste 

5G routers die beschikbaar is en kan worden toegepast voor internetconnectiviteit in- en rondom het bouwterrein. 

De 5G router van Huawei is backwards compatible en te gebruiken op 4G LTE netwerken.

Unieke eigenschappen van deze 5G router zijn;

n Beschikt over een IP65 rating en is daardoor buitenhuis te gebruiken.

n 5G NSA en 5G SA (Stand Alone) router en backwards compatible met 4G LTE

n Hoge download link op 5G met 4x4 MiMo: max 1.65Gbps en 1.6Gbps op 4G LTE

n Upload link max. 250Mbps op 5G en 150Mbps op 4G LTE

n Ingebouwde WiFI antenne op 2.4Ghz

n 1x Gigabit WAN poort
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ALL-IN-ONE VOOR DE BOUW PAKKET ELEMENTEN 

Huawei 5G router voor primaire internet 
De Huawei 5G CPE Win H312-371 is ontworpen als primaire bron van internet. Dankzij de Gigabit LAN poort kunt 

u deze 5G outdoor router bedraad aansluiten op andere apparaten die verdere verdeling van internet verzorgen.

5G router voor outdoor implementatie
Deze Huawei 5G router is geschikt om buiten te gebruiken. Dankzij de IP65 rating is deze router bestand tegen 

allerlei weersinvloeden. U kunt deze router dus installeren op het dak, bij het raam of aan de gevel van de 

bouwkeet zodat de ingebouwde omni-directionele antennes het mobiele signaal goed kunnen ontvangen.

1x Gigabit LAN-poort
De Huawei 5G CPE Win H312-371 beschikt over 1 Gigabit LAN poort.

Omni-directionele antennes
Deze Huawei 5G router heeft de beschkking over 4x omnidirectionele antennes met 5,5 dBi. Dit zorgt voor een 

consistente dekking over een breed gebied en levert uiteindelijke een zeer hoge bandbreedte op. Bovendien wordt 

de signaalsterkte van de uplink versterkt tot 26dBm2 in 5G Stand Alone-modus. 

Specificaties Huawei 5G CPE Win H312-371:

n Huawei 5G router is geschikt voor outdoor toepassingen

n Downloadsnelheid: 5G max 1.65Gbps en 4G max 1.6Gbps

n Uploadsnelheid: 5G max 250Mbps en op 4G max 150Mbps

n 1 x 10/100/1000 Mbps LAN-poorten

n WPS knop (WiFi protected setup)

n Reset knop

n Kan in Bridge modus gezet worden

n Huawei Firmware Over the Air (HOTA) 

n Ondersteunt IP versie 6 en 4

n Kleur: wit

n Afmetingen: 29.6 x 112 x 187mm

n Gewicht: 570 gram excl. voedingsadapter

n Simkaart slot: nano-simkaart

n Simlock vrij
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ALL-IN-ONE VOOR DE BOUW PAKKET ELEMENTEN 

Teltonika Industrial PoE switch 5 poorten 
De All-in-One voor de Bouw oplossing wordt geleverd inclusief een Teltonika TSW 100 Switch, Een switch 

fungeert als een essentiële bouwsteen voor elk netwerk. Het verbindt meerdere apparaten, zoals een computer, 

printer of server op hetzelfde netwerk binnen een gebouw. Op deze manier kunnen verbonden apparaten 

informatie delen en met elkaar communiceren. De geselecteerde Teltonika TSW100 is een compacte, robuuste 

industriele switch met een IP30 rating waardoor deze zeer geschikt is in een robuuste omgeving. 

Deze switch heeft de volgende eigenschappen;

n Robuuste industriele switch (IP30)

n 5x Gigabit Ethernet poorten

n Power over Ethernet

n Toepasbaar in omgevingen met temperaturen van -40 tot 75 graden Celcius.

n Variabele voltages van 7-58 V

TP-Link CPE605 Outdoor Access Point
De All-in-One voor de Bouw oplossing wordt geleverd inclusief 4 TP-Link CPE605 Outdoor Access Points.     

Met een access point krijgt u een (extra) draadloos netwerk. U plaatst het access point in de ruimte waar u een 

WiFi verbinding wilt en verbindt deze via een netwerkkabel met uw router. Wanneer u een draadloos netwerk wil 

uitbreiden, kunt u verschillende access points aan elkaar koppelen waardoor u een volledige dekking ontvangt in 

de bouw. In het All-In One pakket is er gekozen voor TP-Link CPE605 Outdoor Access Point.

Professionele 23 dBi antenne
Met de 23 dBi high-gain directionele Cassegrain-antene en een speciale metalen reflector beschikt de CPE605 

over een uitstekende richtingsgevoeligheid en een verbeterde onderdrukking van latentie en ruis. Door de 

professionele prestaties en het gebruiksvriendelijke ontwerp is de 5 GHz 150 Mbps 23 dBi CPE605 voor buiten 

de perfecte en efficiënte oplossing voor draadloze netwerktoepassingen buitenshuis.

Snelle installatie
De CPE605 heeft een professioneel constructief ontwerp voor een groot wifi-bereik buitenshuis.

Dit apparaat wordt geïnstalleerd met behulp van een makkelijke klikbevestiging. Dit zorgt voor een snelle en 

eenvoudige montage. De paalmontagesets en de drie assen zorgen voor een flexibele installatie. De antenne kan 

verschillende kanten opgedraaid worden voor een maximaal bereik.
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ALL-IN-ONE VOOR DE BOUW PAKKET ELEMENTEN 

Windbestendige constructie
De CPE605 is een stevig ontwerp wat goed bestand is tegen harde wind. Het heeft een IP65 weerbestendige 

behuizing en is voorzien van 6KV-bliksembeveiliging en 15KV-ESD-beveiliging. Dit apparaat is dus geschikt voor 

alle weersomstandigheden. 

Pharos Control
CPE605 wordt geleverd met centrale beheersoftware Pharos Control, waarmee gebruikers alle apparaten in 

hun netwerk eenvoudig vanaf één pc kunnen beheren. Functies omvatten apparaatdetectie, statusbewaking, 

firmware-upgrade en netwerkonderhoud. De intuïtieve webgebaseerde interface - PharOS - biedt een alternatieve 

beheermethode en biedt professionals toegang tot meer gedetailleerde configuraties.

Specificaties TP-Link CPE605:

n Processor: Qualcomm 560 MHz CPU, MIPS 74 Kc

n Geheugen: 64 MB DDR2 RAM,8 MB Flash

n Interface: 1 10/100 Mbps afgeschermde ethernetpoort (LAN/POE), 1 resetknop

n Uitgangsvermogen: Passieve Power over Ethernet via LAN (+4,5-pins; -7,8-pins), Spanningsbereik: 16-27 V DC

n Afmetingen: 350 x 255 x 207 mm

n Antenneversterking: 23 dBi

n Beveiliging: 15KV-ESD-beveiliging en 6KV-bliksembeveiliging

n Design: Materiaal: gestabiliseerd kunststof, geschikt voor buitenshuis

n Weerbestendig: IP65, water- en stofbestendig

n Wireless: IEEE 802.11a/n

n Ondersteunt IP versie 6
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ALL-IN-ONE VOOR DE BOUW 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 de keet als back-up wanneer de vaste internetverbinding wegvalt 

of zelfs als primaire internetverbinding op kantoor.

Comgate simkaart met 250 GB 
In het All-in One Bouw pakket beschikt u over een databundel van 250 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. 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   

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

* Zowel bij SLA N als bij SLA O 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 kapotte 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 € 198,50. 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 Complete outdoor oplossing van 5G router (IP65 rating) - Huawei 5G CPE Win H312-371

n 1 x Teltonika Industrial PoE switch 5 poorten

n 4 x  TP-Link CPE605 Outdoor Access Point

n Inclusief SIM-kaart 250 GB EU KPN

n Wi-Fi-internettoegang op de bouwplaats

n Full HD-video streamingdiensten voor bouwplaatsbeveiliging

n Configuratie Inclusief SLA Always Online (zie SLA-omschrijving Comgate) 

n Verzending

Looptijd
De standaard looptijd van het All-In One pakket voor de Bouw 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 maand 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. Wij zijn 24 uur per 

dag en 7 dagen per week bereikbaar.

 

Bedrijfsgegevens

Comgate

Haagse Schouwweg 6
2332 KG Leiden

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

KVK: 17252210

12 / 12


