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ALL-IN-ONE VOOR ENTERPRISE

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 Enterprise. 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 4G oplossing voor Enterprise
4G/5G voor bedrijven biedt super snel en stabiel draadloos internet speciaal voor het MKB, grote zakelijke 

klanten en overheden. De All-in One oplossing van Comgate is speciaal samengesteld voor ondernemingen 

en bestaat uit de combinatie van een 4G/5G router, connectiviteit, een externe 5G antenne en de benodigde 

accessoires. U kunt de oplossing inzetten als primaire internetverbinding wanneer uw vaste internetverbinding 

niet voldoende bandbreedte biedt of als secundaire router waarbij de 4G/5G verbinding dient als back-up van de 

glasvezelverbinding. Bevindt uw bedrijf zich in een buitengebied? Dan is 4G/5G voor Enterprises van Comgate 

uitermate geschikt als primaire router. Daarnaast biedt het All-in-One pakket uitgebreide security en netwerk 

mogelijkheden, inclusief beheer op afstand. 



MANAGED DIENST 

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

van de complete dienst wordt 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. 

Alle hardware wordt volledig naar wens geconfigureerd, mocht er iets niet werken dan lost Comgate dit snel 

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

hierin mee. Van tevoren maken wij duidelijk wat hiervan de kosten zijn. Een groot voordeel van deze managed 

dienst is dat wij bijhouden welke hardware u heeft afgenomen. U heeft één contract en configuraties worden 

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

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

zou uitgeven in activiteiten investeren waar het beter rendeert.

 

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 Enterprise 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 uit 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 ENTERPRISE PAKKET ELEMENTEN 

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

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

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

Cradlepoint E300 
Deze high-end router is geschikt als permanente of tijdelijke internetvoorziening voor bedrijven dankzij een 

geintegreerd Gigabit Class LTE (Cat.18) modem, WiFi 6, 5x Gig LAN/WAN poorten, een Gigabit LAN/WAN SFP+ 

poort, geintegreede switch en de mogelijkheid om met een 5G adapter eenvoudig naar 5G te upgraden zodra dat 

beschikbaar is in Nederland. Het complete apparaat biedt routing, security en WiFi in één behuizing, zonder dat 

extra hardware en ingewikkelde configuraties benodigd zijn.

Enterprise toepassingen 
Met de E300 neemt Cradlepoint een duik in de enterprise markt waardoor mobiele routers steeds meer gekozen 

zullen gaan worden als primaire internetverbinding voor bedrijven en kantoren. De flexibile cloud based control 

omgevingen van mobiele routers, SD-WAN functionaliteiteiten die voor een elastische omgeving zorgen, 

Gigabit Class 4G snelheden, Load balancing, 4G/5G failover, security en Out-of-Band management zijn key 

functionaliteiten voor primaire mobiele internetverbindingen. De E300 wordt dan ook ingezet als:

n Primaire router voor MKB en grootzakelijke klanten binnen allerlei verticals waaronder finance, banking,  

 retail en andere.

n Primaire router voor tijdelijk internet voor diverse locaties en winkels waaronder ziekenhuizen, pop-up shops 

 evenementen en bedrijven in een verhuisbeweging.

n Primaire router waarbij de 4G/5G verbinding dient als back-up van de glasvezelverbinding.

n Primaire router op locaties waarbij de vaste internetverbinding onvoldoende bandbreedte biedt.

Uitgebreide beveiligingsopties
Voor bedrijfsnetwerken is het van belang dat de beveiliging optimaal is. Om uw bedrijfsgegevens te beschermen, 

beschikt de Cradlepoint E300 over een ingebouwde statefull firewall en VPN. De firewall maakt gebruik van een 

Intrusion Prevention System om te monitoren op ongewenste activiteiten en deze automatisch te blokkeren. 

Via VPN kunnen gebruikers via een beveiligde verbinding op afstand inloggen op het bedrijfsnetwerk. De E300 

ondersteunt maximaal 20 VPN tunnels.
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ALL-IN-ONE VOOR ENTERPRISE PAKKET ELEMENTEN 

Gigabit Class LTE netwerken
Cradlepoint levert Gigabit Class LTE met de E300 router. Gigabit Class LTE (1Gbps per seconde over 4G) wordt 

mogelijk gemaakt door de combinatie van LTE-Advanced (3GPP Rel. 12) en Carrier Aggregation. Met Carrier 

Aggregation wordt de techniek bedoelt waarbij het modem meerdere delen van het spectrum bundelt zodat de 

gebruiker een grotere bandbreedte heeft.

Specificaties Cradlepoint E300:

n Beschikt over Gigabit Class LTE met snelheden > 1Gbps per seconde

n Downloadsnelheid: tot 1200 Mbps

n Uploadsnelheid: tot 150 Mbps

n 4G frequenties:

	 o	 LTE FDD — B1, B2(B25), B3, B4(B66), B5(B26/B18/B19), B7, B8, B12, B13, B14, B20, B28, B29, B30,  

  B32, B71

 o LTE TDD — B38, B39, B40, B41, B42, B43, B46, B48

n Dual modem mogelijkheden met uitbreiding met MC400 Cat 18 modem

n 5x Gigabit ethernet poorten (WAN/LAN)

n 1x Gigabit 10GbE SFP+ poort

n WiFi 6: 2x2 MU-MIMO; 802.11ax 

n 2x2 interne WiFi antennes

n 4x externe 4G antenne aansluitingen

n 1x externe GPS antenne aansluiting

n MiMo: 2x2 MIMO of 4x4 MIMO bij dual modem
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ALL-IN-ONE VOOR ENTERPRISE PAKKET ELEMENTEN 

Switch

Ubiquiti Switch US-24-250W
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 Ubiquiti UniFi Switch 24 is een professionele switch 

ter uitbreiding van uw bedrijfsnetwerk. De switch levert uitstekende prestaties en is voorzien van 2 SFP-poorten 

en 24 gigabit LAN-poorten met PoE+ ondersteuning. Via de overzichtelijke UniFi Controller software regelt u alle 

instellingen.

Full PoE switch
De Ubiquiti UniFi Switch levert een powerbudget van 250 Watt verdeeld over 24 Gigabit LAN poorten. Iedere 

poort is afzonderlijk in te stellen op 24V power over ethernet. De poorten zijn auto-sensing en passen 

automatisch de snelheid aan aan het netwerk. Daarnaast is de UniFi voorzien van 2 SFP-poorten, geschikt voor 

glasvezelverbindingen.

UniFi Controller
Met de UniFi Controller software kunt u de switch eenvoudig beheren en configureren. Het is mogelijk om 

toegang te krijgen tot meerdere switches, zodat u switches van verschillende locaties kunt beheren vanaf één 

centraal punt. U heeft o.a. de mogelijkheid om per poort de status af te lezen en eventuele VLAN’s in te stellen.

 

Deze switch heeft de volgende eigenschappen;

n 24x Gigabit LAN-poorten

n 2x SFP-poorten

n Iedere poort afzonderlijk in te stellen

n PoE-standaard: 802.3at/af en 24V passief

n PoE-budget: 250 Watt

n Webinterface configuratie

n VLAN ondersteuning

n Metalen behuizing, rackmountable
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ALL-IN-ONE VOOR ENTERPRISE PAKKET ELEMENTEN 

Access point

Ubiquiti UniFi AC Pro

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 

door het gehele kantoor. In de het All-In One pakket is er gekozen voor Ubiquiti UniFl AC Pro. In het all-in one 

Enterprise pakket zitten 5 Ubiquiti Unifi AC Pro access points.

Met de Ubiquiti UniFi UAP-AC-PRO haalt u het maximale uit uw netwerk. Dit access point functioneert in alle 

weersomstandigheden en kan dus zowel indoor als outdoor gebruikt worden. De Ubiquiti UniFi UAP-AC-PRO 

levert gelijktijdig, dual-band, 3x3 MIMO technologie en 802.3af PoE/802.3at PoE+ compatibility.

Power over Ethernet
De Ubiquiti UAP AC Pro ondersteunt Power over Ethernet 802.3af en 802.3at. Het access point kan direct gevoed 

worden via de netwerkkabel met behulp van de meegeleverde PoE injector van 48V.

Centraal beheer via UniFi Controller
Alle Ubiquiti UniFi AC Mesh access points worden centraal beheerd via UniFi Controller, het gebruiksvriendelijke 

beheersysteem van Ubiquiti dat vanuit iedere webbrowser te benaderen is. Via UniFi Controller kunnen de 

instellingen en netwerkbeheer van de access point worden gewijzigd, beheerd en geanalyseerd. De status van 

het netwerk wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van een dashboard, overzichtskaarten en grafieken. UniFi 

Controller biedt bovendien de mogelijkheid om meerdere locaties te beheren.

Specificaties Ubiquiti UniFi Access Point Pro:

n Geschikt voor indoor en outdoor gebruik

n Maximale draadloze snelheid van 1300 Mbps

n Werkt simultaan op 2,4 Ghz (450 Mbps) en 5 Ghz (1300 Mbps)

n 802.3af PoE en 802.3at PoE+

n 2 x Gigabit LAN netwerkaansluitingen

n 22 dBm (158 mW) aan zendvermogen

n Inclusief PoE voeding en montagemateriaal 
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Antenne

Poynting XPOL-2 antenne
Antennes zijn noodzakelijk voor toepassingen op het gebied van mobiel internet. Zo zorgt een 4G antenne voor 

beter ontvangst waardoor er een snellere mobiele dataverbinding doorgevoerd kan worden in de 4G router. Dit is 

essentieel voor de kwaliteitservaring van een mobiele internet oplossing. In het All-in one Enterprise pakket zitten 

2 Poynting XPOL-2 antennes.

De XPOL-2 V3 (A-XPOL-0002-V3-03) is een krachtige omnidirectionele antenne die de huidige cellulaire banden 

aankan in de 5G, 4G-, 3G- en 2G-netwerken.

MIMO techniek voor maximale snelheid
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.  Deze Poynting 5G antenne beschikt over 2x2 MiMo waardoor er 

gelijktijdig dus meerdere connecties opgezet en onderhouden kunnen worden.

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. 

Futureproof antenne
Deze futureproof 5G antenne kan door zijn speciale ontwerp ook dekking bieden voor veel van de toekomstige 

draadloze banden. Dit maakt de XPOL-2 een zeer kosteneffectieve antenne.

Belangrijke eigenschappen van de XPOL-2:

n 2×2 MIMO 4G/5G antenne

n Backwards compatible met 2G/3G/4G/LTE netwerken

n Tot 11 dBi versterking van het signaal

n Weer- en windbestendig dankzij IP 65 rating 

n Kabel: 2 x 10 meter Twin HDF 195 met SMA-male aansluitingen meegeleverd

n Inclusief montagemateriaal: montage beugel voor wand, paal of mast
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Connectiviteit
De Mobile Broadband oplossingen van Comgate bieden u de mogelijkheid om een mobiel internet netwerk 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, back-up wanneer de vaste internetverbinding wegvalt of zelfs als primaire 

internetverbinding op kantoor.

KPN simkaart met 500 GB 
In het All-in One Enterprise pakket beschikt u over een databundel van 500 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 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 pakket 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   

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 € 397,50. 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 verlengd.

Uw abonnement bestaat uit;

n 24/7 stabiele en snelle internetverbinding

n Complete oplossing van 4G router Cradlepoint E3000

n 1x Ubiquiti switch US-24-250W

n 5x Ubiquiti UniFi AC Pro Access Point

n Inclusief SIM-kaart 500 GB EU KPN

n Wi-Fi-internettoegang op kantoor 

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

n Verzending

Looptijd
U maakt gebruik van het All-In One pakket voor Enterprise gedurende 24 maanden. Comgate blijft in de 

contractperiode 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. 

 

Bedrijfsgegevens

Comgate

Haagse Schouwweg 6
2332 KG Leiden

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

KVK: 17252210
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