Mobeye Telemetry Products. Security. Anywhere, anytime.

Hoe en wat: SIM kaarten
Mobeye apparaten kunnen ‘stand-alone’ werken of via de Mobeye Internet Portal. Stand-alone
kan het Mobeye apparaat via in de ingebouwde GSM module bellen en SMS-en naar zelfingestelde nummers. Hiervoor dient uzelf een SIM kaart aan te schaffen en te plaatsen.
Voor extra security functies en gebruikersgemak kiest u de Mobeye SIM kaart en gebruikt u de
Mobeye Internet Portal. Deze service kost, afhankelijk van het apparaat en de functies, niet meer
dan ieder ander voordelig SIM-abonnement.

SIM kaarten voor stand-alone gebruik
SIM-only
abonnement

• sluit een contract bij een (willekeurige) provider, waarbij enkel de SIM kaart wordt geleverd (geen toestel)

Pre-paid
SIM kaart

• het is mogelijk om een pre-paid kaart van een willekeurige provider te gebruiken.

• afhankelijk van het contract, zit er een SMS en/of belbundel in. Mobeye apparaten hebben meestal niet veel
verbruik, dus schat voor het afsluiten van het abonnement in welke bundel geschikt is.
• zorg voor voldoende waarde op de kaart. Sommige providers blokkeren SMS-verkeer bij een laag tegoed.
• let op dat de meeste pre-paid kaarten vervallen indien ze 6 maanden niet zijn gebruikt. Om dit te
voorkomen kan het Mobeye apparaat bijvoorbeeld iedere 30 dagen automatisch een testmelding versturen.
• aangezien de SIM kaart in het Mobeye apparaat zit, is het verstandig een pre-paid kaart te kiezen die opgeladen kan worden zonder de SIM kaart daarvoor zelf nodig te hebben. Providers die online opwaarderen
van de pre-paid toestaan, zijn ondermeer Vodafone, SIMYO en KPN. Natuurlijk is het ook mogelijk om de
SIM kaart wel uit het Mobeye apparaat te halen en via een gewone mobiele telefoon op te laden.
Tip
We hebben goede ervaringen met SIMYO. Deze provider is een dochter van KPN en maakt gebruik van het
sterke KPN netwerk. De voorwaarden van deze provider behoren bij de beste. Bij het aanvragen van een
prepaid krijgt u meer waarde dan de aanschafkosten; aanschaffen doet u online (www.simyo.nl); SIMYO
informeert u per e-mail indien de kaart onder een bepaalde waarde komt, of te lang al niet gebruikt is. Ook
kunt u een automatische incasso instellen om de kaart op te waarderen.

Algemeen

• heeft u een SIM kaart die niet werkt in een Mobeye apparaat? Check dan s.v.p. eerst of de PIN verwijderd is
of op 0000 staat. En check bij een pre-paid kaart of er voldoende waarde op staat en of de SIM-kaart het
doet in een gewone telefoon (check of er een SMS verstuurd kan worden en of bellen werkt). Werkt de SIM
kaart nog steeds niet in het Mobeye product, neem dan contact op met Mobeye voor verdere hulp.
• indien u het Mobeye apparaat in het buitenland gebruikt, let op dat de kaart ‘roaming’ toestaat.

SIM kaarten voor Mobeye Internet Portal
SIM/portal

Voor meer security functies, gebruikt u de SIM kaart van Mobeye en sluit u het apparaat aan op de Mobeye
Internet Portal. De SIM-kaart vraagt u aan via http://www.mobeye.eu/NL/over-mobeye/contact.
Activeer uw Mobeye SIM-kaart vervolgens via www.mymobeye.nl. Het is een ‘roaming’ kaart*, wat
betekent dat u verzekerd bent van een sterk en stabiel netwerk. Mocht het netwerk uitvallen, dan
zal de unit automatisch overschakelen op een ander netwerk. Wel zo veilig! De kaart heeft een flat
fee voor Europa.
*niet roaming indien NL kaart wordt gebruikt
Extra functies bij het gebruik van de Mobeye Internet Portal
• programmeren van de unit via internet
• alarmeren via e-mail, SMS en oproep
• berichtgeving als ‘keep alive’- berichten uitblijven
• SMS of e-mail bij lage batterijspanning
• onderscheid tussen technische berichten en alarmmeldingen
• inzage in de geschiedenis
• Per apparaat biedt de Mobeye Internet Portal extra opties, zoals specifieke autorisaties voor de Mobeye CallKey*, doorgifte van positie o.b.v. van Cell-ID voor de CM2000, etc.

Disclaimer: Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld ten behoeve van Mobeye klanten, doch, de producent aanvaardt
geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden in de tekst.
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