
ZORGELOOS GEBRUIK MAKEN
VAN SNEL MOBIEL INTERNET

ZONDER ABONNEMENT; 

DE COMGATE PREPAID 
IOT SIMKAART

De Comgate Prepaid IoT simkaart op basis van KPN IoT is ideaal wanneer u inzicht wilt houden 
op uw dataverbruik. Deze simkaarten worden geleverd inclusief beheer portal waar u inzage heeft 
in het data tegoed en de houdbaarheid. Middels de portal kunt u eenvoudig uw tegoed opwaarderen. 
Bij een opwaardering neemt u het data- & dagen tegoed mee naar de nieuwe periode. U heeft
tevens de mogelijkheid om een automatische refill van de data in te stellen.

  DEKKING IN NEDERLAND & EUROPA

Comgate heeft twee varianten van de Prepaid IoT simkaart. Eén met dekking in Europa en één in Nederland.
De simkaarten beginnen met kleine bundels van 50 MB en lopen op tot maar liefst 25 TB. Na activatie van de 
Prepaid IoT simkaart is de data 1 jaar houdbaar.

  MAKKELIJK TE BEHEREN VIA EEN PORTAAL

De simkaarten worden geleverd met een beheerportaal en zijn speciaal ontworpen voor zakelijke toepassingen in 
4G/5G en CAT-M netwerkapparatuur zoals routers, MiFi’s en dongles. Via dit beheerportaal kunt u tevens eenvoudig 
automatisch opwaarderen instellen. Zo komt u nooit meer zonder data te zitten! Bij een opwaardering neemt u het 
data- & dagen tegoed mee naar de nieuwe periode.

Meerdere bundels
50 MB tot 25 TB

 Inzage houdbaarheid
data en datategoed

Bij opwaarderen neemt u uw 
data & dagen-tegoed mee

 Automatische refill
mogelijk



DE COMGATE PREPAID IOT SIMKAARTEN ZIJN 
GESCHIKT VOOR ALLERLEI TOEPASSINGEN:

INDUSTRIAL IoT

Met de Comgate prepaid IoT simkaarten heeft u een ideale oplossing voor zakelijke 
toepassingen zoals back-up, IoT oplossingen in de industrie of tijdens het realiseren van
Proof of Concepts. Een prepaid simkaart biedt ook de uitkomst wanneer u niet vast wilt
zitten aan maandelijkse abonnementskosten en wel inzicht wilt houden in uw dataverbruik.

ONDERWEG

Sluit eenvoudig 1 of meerdere simkaarten aan op een mobiele 4G router en zorg
voor snelle en veilige wifi in uw tijdelijke locatie, camper of caravan.

INTERNET VOOR TABLET/LAPTOP

Maakt u tijdelijk gebruik van een dataverbinding voor werk met een 4G laptop of 
4G tablet? Met de prepaid sim van Comgate brengt u uw eigen verbinding tot stand 
en bent u niet afhankelijk van wifi. Ideaal om een veilige verbinding tot stand te 
brengen.

PROOF OF CONCEPTS

Door Comgate Prepaid IoT simkaarten te gebruiken bij het realiseren van Proof of 
Concepts kunt u als bedrijf snel en goedkoop testen of de mobiele internetoplossing
naar behoren werkt. Na de POC kunnen de simkaarten verwijderd worden, 
opgewaardeerd worden of vervangen worden door andere simkaarten IoT/data sim 
oplossingen aangeboden door Comgate.

DE VOORDELEN VAN COMGATE PREPAID IOT OP EEN RIJ:

•  Verschillende Prepaid IoT simkaart bundels mogelijk van 50 MB tot 25 TB

•  In Nederland: 5 GB t/m 25 TB. Voor Europa: 50 MB t/m 500 GB

•  Alle roaming partners van KPN in de EU

•  Ook beschikbaar voor Nederland only variant

•  Inzage houdbaarheid data en datategoed

•  Bij opwaarderen neemt u uw data & dagen-tegoed mee

•  Automatische refill mogelijk

INTERESSE?
Heeft u interesse in de IoT Prepaid
simkaarten of wilt u graag een demo
ontvangen? Neem dan contact op met
ons Sales Team: sales@capestone.com

UW EIGEN BRANDED 
PREPAID PORTAAL

Comgate biedt u tevens de unieke
mogelijkheid om het beheerportaal als 
een whitelabel variant af te nemen. Dit  
betekent dat u een eigen custom URL 
ontvangt met eigen branding. Ook e-mail 
en notificaties worden uit uw naam 
verstuurd naar uw klanten. Een eigen 
prijsplan inclusief opwaardeermogelijk-
heden behoort tevens tot de mogelijkheid. 
Met deze whitelabel variant bent u 
onderscheidend in de markt en verkoopt u 
eenvoudig een data simkaart bij uw 
4G/5G hardware oplossing aan uw klant.


