
COMGATE IOT PORTAAL:
HÉT AANSLUIT & BILLING PLATFORM VOOR U ALS PARTNER

Wilt u in een oogopslag al uw simkaarten kunnen beheren, gerangschikt per operator en type bundel? Dan biedt 

connectiviteitspartner Comgate u het innovatieve IoT portaal. Deze tool combineert beschikbare informatie uit de 

verschillende sim management portalen. Hierdoor heeft u met één inlog toegang tot al uw simkaarten.

 Meerdere sims beheren Inzage in verbruik, Simkaart bestellingen Uw eigen billing & rating engine
  per operator in 1 omgeving ook unmanaged sims plaatsen           voor meer onderscheidend vermogen

  BESTELLINGEN, ACTIVATIE- EN DEACTIVATIEVERZOEKEN

Het Comgate IoT Portaal biedt u de mogelijkheid om direct een simkaartbestelling te plaatsen en u kunt er activatie- en 
deactivatieverzoeken indienen. Ook ziet u de status van de simkaart, het abonnement, hoeveel data deze heeft verbruikt en 
eventueel welk vast-ip adres eraan gekoppeld zit. 

  INZAGE IN VERBRUIK

Wilt u graag een factuur raadplegen of een uitdraai maken van het verbruik van uw sims? Met een aantal kliks heeft u 
deze in een handomdraai gedownload. Met dit portaal bieden we u op deze manier toch een inzagemogelijkheid voor uw 
zogenaamde ‘unmanaged’ simkaarten.

  BINNENKORT NOG MEER MOGELIJKHEDEN

Het platform is gebouwd op onze eigen billing en rating engine. Hierdoor gaat u binnenkort beschikken over de mogelijkheid 
om zelf uw klanten aan te maken in combinatie met eigen aangemaakte prijsplannen. Op deze manier kunt u het IoT portaal 
ook zelf inzetten als billing en rating engine om uw simkaarten en abonnementen door te factureren aan uw klanten. Ook 
kunt u hier uw eigen diensten aan koppelen. Tenslotte kunt u via een export de gefactureerde waarden inlezen in uw eigen 
boekhoudsysteem.



  MOGELIJKHEDEN IOT PORTAAL

    NU:            BINNENKORT:

    • Verbruiksoverzicht per sim        • Maak uw eigen klanten aan

    • Verbruiksinzage per type bundel        • Maak uw eigen prijzen en databundels

    • Handige zoekfunctie                

    • Meerdere MNO’s in één omgeving                    Selectiemogelijkheden op prijsplannen:

    • Inzage in facturen         - Pooled & unpooled bundels

    • Plaatsen bestellingen         - Naar rato verrekening (aan/uit)

    • Activatie / deactivatieverzoeken indienen       - Postpaid (aan/uit)

    • Vast ip aanvraag / inzage                     - Pay as you go per MB/GB optie

    • Uitgebreide export functionaliteit 

    OP MAAT:

    • Billing on Behalf - Wij verzorgen uw facturatie

    • Bring your own cdr - integratie van uw cdr’s van andere partij in het IoT Portaal

    • Facturatie van uw aanvullende services op simniveau (zoals vast-ip) of op accountniveau zoals APN/VPN, SLA

    • Integratie in uw boekhoudsysteem: Uitsplitsing van de factuur naar verschillende kostenplaatsten/grootboek- 

 nummers in verschillende componenten: sims, hardware, SLA, verzendkosten, simkaartkosten, vast ip,

 buitenbundelkosten.

INTERESSE?
Heeft u interesse in het IoT Portaal van Comgate of wilt u graag
een demo ontvangen? Neem dan contact op met ons Sales Team: 
sales@comgate.io


