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4G BACK-UP ALL-IN-ONE SOLUTION

Als bedrijf kunt u zich geen downtime veroorloven van uw internetverbinding. Als er niet gepind kan worden, 

medewerkers niet bij bestanden kunnen en orders niet verwerkt kunnen worden is dat een nachtmerrie. Comgate 

voorziet met zijn 4G Back-up All-in-one abonnement in de behoefte om nooit meer zonder internet te zitten. Door 

de abonnementsvorm is er géén voorinvestering in hardware meer nodig. Deze mobiele internetoplossing biedt 

24/7 stabiel en snel internet mogelijk via zowel vaste internetverbinding (WAN), als 4G en WiFi. De oplossing 

wordt u volledig voor-geconfigureerd toegestuurd. Ideaal voor o.a. Retail, Back-Up voor VoIP telefonie systemen 

en andere bedrijfskristische toepassingen.

4G oplossing

 

Altijd en overal internet waar u zich ook bevindt. Steeds meer bedrijven kiezen voor een 4G LTE oplossing, oftewel 

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

een All-in One oplossing. Wij maken de combinatie van hardware, accessoires en connectiviteit. Per toepassing 

hebben wij gekeken naar de meeste geschikte hardware en databundel die voldoen aan uw wensen en behoefte. 

Ideaal aan het 4G Back-up pakket is dat u dit maandelijkse betaalt in een abonnementsvorm. Gedurende de 

looptijd profiteert u van onze service en expertise.
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BACK-UP PAKKET ELEMENTEN NL OF EU 

Het Back-up pakket van Comgate bestaat uit de combinatie van geselecteerde hardware en connectiviteit voor 

uw bedrijf. Hieronder vindt u de elementen van het Back-up pakket per categorie.

4G Hardware

Cradlepoint COR IBR900
De Cradlepoint COR IBR900 is de ideale 4G+ M2M router voor veeleisende omgevingen. De router haalt 

downloadsnelheden tot 600 Mbps en ondersteunt Wave 2 WiFi (802.11ac met MU-MIMO) voor maximaal 128 

gelijktijdige gebruikers.

Eigenschappen Cradlepoint COR IBR900:

n Robuuste 4G+ (LTE A) M2M router

n Downloadsnelheden tot 600 Mbps, uploadsnelheden tot 50 Mbps

n Dual-band Wave 2 WiFi met MU-MIMO (802.11ac)

n Dual-SIM apparaat

n 2 Gigabit WAN/LAN poorten, ingebouwde GPS

n 2 externe 4G antenne aansluitingen (SMA male)

n 2 externe WiFi antenne aansluitingen (R-SMA)

n 1 externe GPS antenne aansluiting (SMA)

n Advanced QoS, VPN

Snel internet
Met deze 4G+ M2M router geniet u van razendsnel internet met een downloadsnelheid tot 600 Mbps (4G+ 300 

Mbps) en een uploadsnelheid tot 50 Mbps. De Cradlepoint COR IBR900 heeft een capaciteit voor maximaal 128 

gelijktijdige gebruikers en beschikt over ingebouwde GPS.
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BACK-UP PAKKET ELEMENTEN NL OF EU 

Wave 2 WiFi met MU-MIMO 
De Cradlepoint COR IBR900 is voorzien van Wave 2 WiFi, wat hem zeer snel maakt. Dankzij multi-user 

MIMO (MU-MIMO) kan de router namelijk met meerdere apparaten tegelijkertijd communiceren en hoeven 

de verbonden clients minder lang te wachten tot ze aan de beurt zijn. Dit resulteert in een verhoging van de 

doorvoersnelheid en de bandbreedte.

Rugged 4G+ M2M router
De Cradlepoint COR IBR900 is een compacte en robuuste 4G+ M2M router. Het apparaat is onder andere 

bestand tegen stof, spatwater en trillingen, waardoor de router ideaal is voor veeleisende omgevingen.

Dual-SIM
U kunt twee SIM-kaarten plaatsen in deze router, waarna het apparaat zelf de best mogelijke verbinding kiest. 

Handig wanneer een provider last heeft van storing en u niet direct uw internetverbinding wilt verliezen.
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BACK-UP PAKKET ELEMENTEN NL OF EU 

Connectiviteit NL / Europa

Connectiviteit Data simkaart met 1 GB EU 
In het Back-up pakket beschikt u over een databundel van 1 GB per maand. Verbruikt u meer dan maakt u 

gebruik van een Pay-as-you-go model met een afronding per GB. 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. Indien u meerdere abonnementen bij ons afneemt 

kunt u de databundel aan elkaar koppelen (pooled data). Verschillende gebruikers kunnen op deze manier van 

1 data bundel gebruik maken. 

Buiten de Bundel kosten

  € 5,00    per GB

Afronding is 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 Back-up pakket profiteert u van de Service Level Agreement; Office Hours. Voor een 

aanvullend service niveau kunt u contact opnemen met sales@comgate.io

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 _

* 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 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 & RETOURNEREN

Tarieven
Ideaal aan uw Back-up pakket is dat u dit maandelijks betaalt in een abonnementsvorm, waardoor u geen 
afschrijvingskosten heeft. Gedurende de looptijd profiteert u van onze service en expertise.

• De maandelijkse kosten voor het pakket bedragen: €19,95.- (excl. BTW).

Looptijd
Looptijd van het abonnement bedraagt 24 maanden.

Retourneren bij opzegging
Uw abonnement wordt na de looptijd van 24 maanden automatisch verlengd. Indien u uw Back-up abonnement 
wilt opzeggen dient u een mail te sturen naar support@comgate.io o.v.v. “opzegging Back-up pakket”. Na afloop 
van het abonnement dient u de router en simkaart uit het Back-up pakket te retourneren aan:

Comgate

T.a.v. afdeling RMA

Haagse schouwweg 6

2332 KG Leiden

Zodra onze RMA afdeling uw pakket gecontroleerd heeft, ontvangt u binnen 7 werkdagen een bevestiging.

Indien er onderdelen uit het pakket beschadigd zijn, ontvangt u van ons een overzicht van de kosten.

Stuur het pakket tijdig retour: uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van uw abonnement.
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MEER INFORMATIE  

Wilt u meer informatie over onze Back-up pakketten, 4G 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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