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Vodafone 900 netwerk stopt per 30 april 2014
vervang uw GSM modems tijdig
23-10-2012 11:41:14

Het Agentschap voor Telecom heeft onlangs de GSM900 en GSM1800 frequenties opnieuw verdeeld.
http://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/mobiele-communicatie/Multibandveiling/transitie.
Voor een deel van de Vodafone M2M gebruikers op het GSM900 netwerk heeft dit consequenties, waar wij u
graag op willen wijzen.
Alle GSM900 M2M modems met een Vodafone SIM zullen gebruik moeten gaan maken van de
E-GSM900 band. Voor recent geleverde modems is dit geen probleem; echter er staan nog duizenden modems in het veld die de EGSM900 band niet ondersteunen. Deze modems zullen niet meer functioneren na
30 april 2014.
Modems die getroffen worden, zijn onder andere de Siemens A20 en de Siemens M20 modems. Maar ook
met modems van andere merken loopt u het risico dat ze geen E-GSM900 ondersteunen. MCS heeft voor u
vast alles op een rij gezet en een actie in touw gezet om te helpen met de overstap.

Type modem in
het veld

Oplossing

Vervanger +
Bestelnummer

Seriële M2M modem (bv.
Siemens M20Terminal

Vervangen door
nieuw modem

MC55i Terminal pakket +
1 uur support – €250,(enduser prijs)

Afbeelding

Art. nr: P108714V
Embedded M2M
modem (bv. Siemens A20
engines)

Totale applicatie
dient vervangen te worden. Wellicht nieuw
design

Voor een redesign hebben
wij vele mogelijkheden.
Cinterion heeft een uitgebreid portfolio aan embedded 2G/3G/4G
modules
Art. nr: 110345

MCS AS520 Gateway

Vervangen door
nieuwe MCS gateway

BRI/AS550/2V/Light:
€820,- (enduser prijs)
Art. nr: P108731

MCS is vanaf 1997 actief op het gebied van machine-to-machine oplossingen. Onze jarenlange ervaring
stellen we graag in dienst om u verder op te leiden op dit gebied. Onze hoog opgeleide engineers
kunnen u begeleiden in de transitie naar het juiste modem inclusief 1 uur support, zodat u weinig
tot nauwelijks hinder hoeft te ondervinden van de aanpassing in de frequenties.
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