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Als gespecialiseerde hulpmiddelenleverancier 
richten wij ons op gespecialiseerde oplossingen, 
ook op basis van gsm. 
Steeds meer producten kunnen een oproep 
op afstand maken, met een sms of met data. 
Hiervoor is een simkaart nodig. Omdat voor deze 
toepassing het dataverbruik laag zal zijn, is een 
volledige bundel onnodig kostbaar. De werking 
moet echter wel gegarandeerd zijn. Hiervoor 
heeft QuoVadis nu een unieke M2M (machine to 
machine) simkaarten in haar assortiment. 

00352 simkaarten:
De simkaarten die wij gebruiken zijn roaming M2M 
-IoT sims. 
De overheid heeft bepaald dat 06-nummers niet 
meer gebruikt mogen worden voor elektronische 
communicatiediensten waarbij het nummer normaliter 
niet of automatisch wordt opgeroepen. 
Wij maken gebruik van nummers die starten met 
00352.

Beste beschikbare netwerk
Onze sims werken in heel Nederland met het op dat 
moment en die locatie best beschikbare netwerk van 
KPN, Vodafone en T-Mobile. Dit heeft maar één doel: 
het leveren van zeer betrouwbare gsm-diensten. Onze 
provider is volledig onafhankelijk. Zo weten we zeker 
dat we een constante kwaliteit kunnen garanderen.

Toepassing
De M2M simkaart passen wij toe in diverse van onze 
producten. Denkt u daarbij aan:
• CL IP/gsm  personenoproep
• CL 4G Hub huismonitoring
• Epi-Care gsm  epilepsiesignalering
• Epi-Care Mobile  epilepsiesignalering
• Beademingsignaal oproep bij onderbreking
• Dia-Care bij bloedverlies bij dialyse
• CookerGuard kookmelding in de keuken

Bundel
Met onze simkaarten zit u niet vast aan een dure 
bundel. Wel betaalt u maandelijks een bescheiden 
bedrag voor het beschikbaar hebben van de sim.
Pas wanneer u de sim daadwerkelijk gebruikt, bent 
u gebruikskosten verschuldigd. U betaalt dus na 
gebruik van data, sms of spraak. Achteraf.
Na het eerste jaar kunt u de simkaart per maand 
opzeggen.

Prepaid = schijnveiligheid
Wanneer voor eerdergenoemde toepassingen 
een prepaid simkaart wordt gebruikt, ontstaat 
schijnveiligheid. Het tegoed op een prepaidkaart 
vervalt na verloop van tijd, waarna de kaart 
geïnactiveerd wordt. Voorkom dit! 

Hardware onafhankelijk
Onze telefonie-oplossingen zijn eenvoudig te 
installeren en werken op alle (bestaande) IP-centrales 
en -toestellen.

 

Geen hoGe vaste kosten, wel de 
zekerheid dat u verbindinG heeft 
met het Gsm netwerk

simkaarten    
We doen het goed of we doen het niet 
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Webinterface: wij zitten zelf voor u aan de 
knoppen
We geloven in automatisering. Met behulp van een 
overzichtelijke webinterface in een Cisco Jasper 
platform, en de mogelijkheid tot volledige integratie via 
API’s zijn we in staat alle gsm-diensten direct voor u in 
orde te maken. We bieden u een compleet en helder 
inzicht in actuele facturen en verbruiksgegevens. 
Realtime, wanneer het u uitkomt.  

Nauwkeurige gegevens
Naast de gebruikelijke gegevens zijn we ook in staat 
nader naar nummers of gebruikersgroepen te kijken. 
Hierdoor kunnen we op afstand mutaties doorvoeren, 
maar kunnen bijvoorbeeld ook inzicht geven in het 
verbruik per sim of groep sims en zijn we in staat  
gebruikstoestemmingen aan te passen of kunnen we  
automatische meldingen instellen. De mogelijkheden 
zijn zeer, zeer uitgebreid.  

Wij denken met u mee
We zijn u graag van dienst met simkaarten M2M 
en IoT. Heeft u vragen, of wilt u bespreken wat de 
mogelijkhden zijn? Neem contact met ons op.
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