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HUURPERIODE - PRIJZEN PER DAG DAG WEEK MAAND 2 MND 6 MND 1 JAAR

Mobiel Device Basic € 2,95 € 2,25 € 1,85 € 1,50 € 1,05 € 0,90

Mobiel Device Standaard € 3,95 € 2,95 € 2,45 € 1,95 € 1,40 € 1,20

Mobiel Device Robuust € 4,95 € 3,60 € 3,00 € 2,40 € 1,70 € 1,45

Meldkamer applicatie excl. hardware € 39,00 € 26,20 € 20,00 € 15,50 € 13,10 € 11,80

Flash Smart Com PTT applicatie & SIM € 4,50 € 3,35 € 2,25 € 2,00 € 1,75 € 1,50

 • Prijzen inclusief service en onderhoud
 • Prijzen exclusief voorrij- of verzendkosten en BTW (zie Algemene voorwaarden, Artikel 16 - 24)
 • Prijzen voor een huurtermijn langer dan 1 jaar zijn op aanvraag
 • Programmeer- en aansluitkosten: éénmalig € 22.70 per aansluiting

Smart Com is zeer geschikt voor organisaties die tijdens 
evenementen behoefte hebben aan gegarandeerde 
communicatie waarbij met één druk op de knop direct 
verbinding is met een groep van medewerkers.

Altijd én overal bereikbaar
Van het beveiligen van medewerkers die in geval van nood om 
assistentie kunnen vragen tot verkeersregelaars die ervoor 
moeten zorgen dat het verkeer op bepaalde plaatsen niet 
stagneert. Evenementen- en vergunningsbeleid vragen om 
beheersing van de risico’s met betrekking tot zowel veiligheid 
als gezondheid. Garantie op een (snelle) verbinding is een 
vereiste om deze risico’s te kunnen beheersen. Vanwege de 
benodigde hoge beschikbaarheid en noodzakelijke garantie 
op verbinding worden vaak portofoonsystemen ingezet. 
Deze systemen hebben echter beperkingen bij een groot 
geografisch gebied en hebben geen toegang tot breedband 
data waardoor de portofoons niet te gebruiken zijn voor 
andere toepassingen.

Spraak en data
Wij bieden hiervoor de oplossing. Met Smart Com hebben 
gebruikers de garantie om op zowel lokaal, regionaal als op 
landelijk niveau te alle tijden met elkaar in verbinding te staan. 
Zij krijgen toegang tot een afgeschermd deel van het T-Mobile 
netwerk, met prioriteit en gegarandeerde beschikbaarheid. 
Hierdoor kunnen wij garanderen dat (data)communicatie altijd 
en overal mogelijk is, ook bij grote bezoekersaantallen met 
grote drukte op het mobiele netwerk.  

Flash Smart Com
Gegarandeerde groepscommunicatie met prioriteit

Volledig ontzorgd door complete dienst
Smart Com wordt geleverd als een complete dienst, het mobiele 
apparaat met de Push-to-Talk applicatie inclusief de SIM-kaart met 
prioriteit. Flash borgt hiermee dat het apparaat doet wat het moet 
doen, ook (en vooral) in noodsituaties. Smart Com biedt naast com-
municatie in meerdere gespreksgroepen, ook de mogelijkheid tot 
het versturen van beelden, databerichten, GPS locatie voor directe 
hulp ter plaatse, individuele oproepen en een noodknop. Hiernaast is 
het, in overleg, mogelijk om eigen applicaties op het toestel te laden 
waardoor de toestellen multi-inzetbaar worden. Denk hierbij bijvoor-
beeld aan mobiele betalings applicaties, evenementen informatie of 
gebruikersinstructie.

Het netwerk
Het T-Mobile netwerk in Nederland is de afgelopen vier jaar bij onaf-
hankelijke testen als beste netwerkprovider uit de bus is gekomen 
en kenmerkt zich door de dichte landelijke dekkingsgraad, de hoge 
beschikbaarheid en de snelheid. Daarnaast heeft T-Mobile een 
back-up stroomvoorziening van minimaal één uur per site. 

Meldkamer-applicatie
Naast de Push-to-Talk applicatie kan ook een meldkamer-applicatie 
worden afgenomen. Door de meldkamer-applicatie staan de gebrui-
kers met één druk op de knop met elkaar én de meld kamer in verbin-
ding. De meldkamer maakt het mogelijk om snel op calamiteiten in te 
springen door middel van dynamische groepen, GPS lokalisering van 
gebruikers op de kaart en geografische sector indeling. Tot slot is 
het mogelijk om op afstand de status van de toestellen te beheren, 
hiermee worden lege batterijen in het veld op voorhand voorkomen.


