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ALL-IN-ONE VOOR RETAIL

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 Retail. 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 Retail
Met het All-in-One pakket van Comgate heeft u een complete oplossing die voldoet aan alle wensen en eisen. 

U gebruikt onze oplossing als primaire internet of als secundaire en koppelt eenvoudig kassa, pinapparaten, 

videocamera’s en een alarmsysteem aan dit netwerk. Maak eenvoudig een beveiligde VPN verbinding met 

het hoofdkantoor. Leer uw klanten kennen door gebruikersgegevens te genereren middels de meegeleverde 

draadloze access points van Cisco Meraki in uw winkel. U krijgt inzicht in het aantal bezoekers, op ieder moment 

en u kunt uw inrichting en advertentiestrategie direct hierop aanpassen.



MANAGED DIENST 

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

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

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

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

4G Hardware

Cradlepoint AER2200 router
Een mobiele internet oplossing bestaat uit een combinatie van een 4G router, een data simkaart en een 4G 

antenne voor beter ontvangst. De Cradlepoint AER2200 is een mobiele LTE router met downloadsnelheden tot 

600 Mbps. De dual-band M2M router beschikt over een dual-SIM modem en 10 Gigabit WAN/LAN-poorten voor 

extra apparatuur of verbindingen.

Eigenschappen Cradlepoint AER2200:

n Professionele 4G+ M2M router

n Downloadsnelheden tot 600 Mbps

n Uploadsnelheden tot 75 Mbps

n Dual-SIM, 1 primair en 1 backup

n Altijd online met 4G failover

n 10 Gigabit WAN/LAN poorten (4 met PoE)

n Ingebouwde GPS

n 2x 4G-antenne aansluitingen (SMA)

n 4x WiFi-antenne aansluitingen (RP-SMA)

n Uitgebreide beveiligingsopties

n Beheer via de cloud

n Inclusief NetCloud Essentials voor Branch routers
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ALL-IN-ONE VOOR RETAIL PAKKET ELEMENTEN 

Professionele 4G+ M2M router
De Cradlepoint AER2200 is een alles-in-1 netwerkoplossing met razendsnel 4G-internet (downloadsnelheden 

tot 600 Mbps) en 802.11ac Wave 2 WiFi. De professionele 4G+ M2M router is uitgerust met een dual-SIM 

modem zodat u twee SIM-kaarten kunt plaatsen. In het All-in One Retail 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. 

Dankzij 4G failover heeft u altijd een stabiele verbinding. Valt een van de verbindingen namelijk weg, dan heeft de 

mobiele router nog een connectie met de tweede provider. 

Er zitten 10 Gigabit WAN/LAN poorten op de Cradlepoint AER2200 voor bekabeld internet en netwerkapparatuur. 

Vier poorten ondersteunen Power over Ethernet (802.3at) met een PoE-budget van 30 Watt per poort, zodat 

aangesloten apparaten direct gevoed kunnen worden via de netwerkkabel.

Cradlepoint NetCloud Manager: beheer uw apparatuur via de cloud
Cradlepoint NetCloud Manager is een next generation beheer- en applicatieplatform, dat realtime netwerkbeheer 

biedt via veilige 4G LTE-verbindingen, waarmee gebruikers snel netwerken op geografisch verspreide locaties 

kunnen implementeren en dynamisch beheren. NetCloud Manager integreert cloudbeheer met Cradlepoint-

apparaten om de productiviteit te verbeteren, de betrouwbaarheid te verhogen, de kosten te verlagen en de 

intelligentie van netwerk- en bedrijfsactiviteiten te verbeteren. Omdat u bij Comgate een managed dienst afneemt 

zullen wij zorgdragen voor het beheer. 
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ALL-IN-ONE VOOR RETAIL PAKKET ELEMENTEN 

Specificaties Cradlepoint AER2200 

n Downloadsnelheid: tot 600 Mbps

n Uploadsnelheid: tot 75 Mbps

n 10 x 10/100/1000 ethernet poorten (WAN/LAN switchable)

n Wireless IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Wave 2

n WiFi as WAN (WAW), Metro WiFI

n Dual-band dual-concurrent (2x2 2.4 GHz MU-MIMO en 4x4 5 GHz MU-MIMO)

n Tot 248 verbindingen tegelijkertijd (124 per kanaal - 2,4 GHz en 5 GHz)

n Geeft prioriteit per SSID

n Inclusief 2 externe 3G/4G antennes (SMA male)

n Inclusief 4 externe dual-band high gain WiFi antennes, reverse SMA

 (5 dBi, 2.4 GHz, 5 dBi, 5 GHz, VSWR ≤ 2)

n Active GPS ondersteuning

n Geïntegreerd 4G modem

n Dual modem optie (MC400)

n Dual SIM slot in elk modem

n 20 gelijktijdige VPN verbindingen mogelijk

n Failover/Failback functie

n Load balancing

n Vlan 802.1Q ondersteuning

n Uitgebreide webfiltering mogelijkheden

n Auto QoS (DSCP en Priority Queuing)

n DynDNS
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ALL-IN-ONE VOOR RETAIL PAKKET ELEMENTEN 

Antenne

Poynting A-XPOL-0002 omni antenne.

De All-in-One Retail oplossing wordt geleverd inclusief een Poynting A-XPOL-0002 omni antenne.

De Poynting A-XPOL-0002 is een compacte en krachtige 4G antenne die ook gebruikt kan worden voor 3G of 2G. 

Door de MIMO techniek haalt uw klant de optimale snelheid uit zijn mobiele router. De XPOL-2 is te monteren op 

ramen, muren, palen of masten. Hij is zeer robuust, lichtgewicht en waterbestendig.

Eigenschappen: Poynting A-XPOL-0002 omni antenne:

n Antenne voor zowel 4G, 3G als 2G

n Omnidirectioneel

n Dubbel gepolariseerd

n Beschikt over multiple in, multiple out techniek (MIMO)

n Tot 9 dBi versterking van het signaal

n Geschikt voor outdoor gebruik

n Inclusief 2x 5 meter low loss kabel met SMA-male aansluiting

n Inclusief montagemateriaal 

n Frequenties: 790-960 en 1710-2700 MHz

n Polarisatie: zowel horizontaal als verticaal (MIMO)

n Impedantie: 50 Ohm

n Afmetingen 234 x 134 x 84 mm

n Kabel: 2 x 5 meter HDF195 met SMA-male aansluitingen meegeleverd

n Montage: montagebeugel voor wand, paal, mast meegeleverd

n VSWR: <2:1

n Impedantie: 50 Ohm

n Temperatuur range: -40 ºC tot 70 ºC
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ALL-IN-ONE VOOR RETAIL PAKKET ELEMENTEN 

Dubbel gepolariseerde antenne
De Poynting A-XPOL-0002 is een dubbel gepolariseerde antenne. Dit houdt in dat hij frequenties in de LTE-band 

in alle richtingen ondersteunt, waardoor het cellulaire signaal wordt verbeterd. Hierdoor heeft uw klant een beter 

bereik met zijn mobiele apparatuur.

MIMO techniek voor maximale 4G snelheid: 2 antennes in 1 behuizing
MIMO staat voor Multiple Input, Multiple Output. Een MIMO antenne beschikt over 2 speciaal samengestelde 

antennes in 1 behuizing. De 2 antennes kunnen zowel zenden als ontvangen, daardoor kunt u de capaciteit van 

het transmissiekanaal optimaal benutten. Verschillende datastromen kunnen over de verschillende zend- en 

ontvangstantennes worden verzonden. 

Ingewerkte kabels: geen verlies of storing van het signaal
Omdat de kabels bij deze antenne zijn ingewerkt, is er geen connectorovergang en dus geen verlies van het 

signaal of kans op storingen door bijvoorbeeld vocht.

Teltonika TSW100 Industriele POE switch
De All-in-One Retail oplossing wordt geleverd inclusief een Teltonika Industriel PoE switch. Het betreft een 

compacte, robuuste industriële switch met een IP30 rating die eenvoudig toegevoegd kan worden in bestaande 

of nieuwe Teltonika 4G router oplossingen. De switch bevat 5x Gigabit Ethernet poorten en biedt Power over 

Ethernet (PoE).

Specificaties TSW100 Industriele POE switch:

n Compacte & industriële switch

n 5x Gigabit poorten

n Power over Ethernet

n Maximale voeding per poort: 30W

n Duurzame aluminium behuizing

n Afmetingen: 115 x 32 x 95 mm

n Gewicht: 340 gram

9 / 15



ALL-IN-ONE VOOR RETAIL PAKKET ELEMENTEN 

TP-Link EAP245 Indoor Access point
De All-in-One Industrial IoT oplossing wordt geleverd inclusief 4 TP-link EAP245 Indoor Access points.

De TP-Link Omada EAP245 V3 is een Wireless-AC access point met MU-MIMO dat werkt op de 2,4 GHz en 5

GHz frequentieband. Het access point behaalt snelheden tot 1300 Mbps en beschikt over 2 Gigabit LAN-poorten.

De TP-Link EAP245 V3 wordt geleverd met PoE injector.

Flexibel dual band access point
De TP-Link EAP245 V3 is een betaalbaar dual-band access point met MU-MIMO voor zowel privé als zakelijk

gebruik. Met een snelheid van 450Mbps op 2.4GHz en 1300Mbps op 5GHz en MU-MIMO technologie genieten

gebruikers van een uitstekende draadloze verbinding. Daarnaast is de TP-Link EAP245 uitgerust met 2 Gigabit

LAN-poorten voor een snelle bekabelde verbinding met bijvoorbeeld een switch.

Mesh ondersteuning
Dit TP-Link access point biedt WiFi mesh ondersteuning. Sluit u minimaal één access point bekabeld aan op uw

netwerk, dan kun u uw andere TP-Link access points met mesh ondersteuning hiermee draadloos verbinden.

Ideaal voor omgevingen waar het niet op ieder punt mogelijk is om een access point bekabeld aan te sluiten.

Zowel de TP-Link EAP245, EAP225, EAP225-Outdoor en EAP265 HD zijn met elkaar te combineren, zodat zij

samen een draadloos netwerk met naadloze WiFi-dekking vormen.
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ALL-IN-ONE VOOR RETAIL PAKKET ELEMENTEN 

Geavanceerde functies
Diverse geavanceerde functies zorgen ervoor dat de TP-Link EAP245 V3 efficiënt gebruikmaakt van het netwerk

en daardoor moeiteloos een groot aantal gebruikers aan kan. Een van deze functies is band steering, waarbij

dual-band apparaten automatisch naar de snellere 5GHz frequentieband worden gestuurd. De load balancing

functie zorgt daarnaast voor een goede verdeling van de gebruikers over zowel de 2,4GHz als 5GHz frequentie.

Specificaties TP-Link EAP245 Indoor Access Point; 

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 RETAIL 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 Retail 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. 

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 € 188,50. 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 4G router – Cradlepoint AER2200

n Antenne: Poynting XPOL-002 antenne (2 stuks)

n Switch: Teltonika industriel PoE switch 5 poorten

n TP-Link EAP245 Indoor Access Point (4 stuks) 

n Inclusief SIM-kaart 100 GB EU KPN

n Wi-Fi-internettoegang in het voertuig

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

n Verzending

Looptijd
De standaard looptijd van het All-In One pakket voor Retail 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. 

14 / 15                  



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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