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MOBEYE INTERNET PORTAL 

Mobeye Call-Key stand-alone of web based 

 
 

Hoe en wat: de Call-Key en SIM kaarten  
 

 

De Mobeye Call-Key opent een deur doordat geautoriseerde telefoonnummers naar de Call-Key unit bellen. De 

Mobeye Call-Key kan op twee manieren werken: 

 

Hoe het werkt 
 Stand-alone: de telefoonnummers worden via SMS berichten in de stand-alone module geprogrammeerd 

of verwijderd. Telefoonnummers worden geautoriseerd voor 24/7 (‘voor altijd’). 

 Aangesloten op de Mobeye Internet Portal: het beheer, de programmering en het uitlezen van de historie 

wordt gedaan in een besloten internet omgeving. Telefoonnummers kunnen geautoriseerd worden voor 

24/7 (‘altijd’), tijdelijk of voor specifieke tijdvensters.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Stand-alone 

De Mobeye Call-Key met stand-alone functionaliteit heeft een SIM kaart nodig die kan bellen en SMS-en 

(‘spraak’). Dataverkeer (MB’s) is niet nodig. De gebruiker dient zelf een werkende SIM kaart in de GSM module 
te plaatsen. Dit kan een contract of een prepaid SIM kaart zijn (voorkeur: contract, of een kaart zoals te vinden op 
www.simyo.nl). 

 

Aangesloten op de Mobeye Internet Portal 
De Mobeye Internet Portal biedt de beheerder extra functionaliteit. Via internet  

wordt de programmering van de nummerautorisatie gedaan en de historie 

weergegeven. Daarnaast is het mogelijk om nummers voor specifieke periodes 

en/of tijdvensters te autoriseren.  

De communicatie tussen de Mobeye Call-Key en de Mobeye Internet Portal verloopt  

grotendeels via GPRS verkeer. Mobeye levert bij de Call-Key een SIM kaart met de 

juiste instellingen aan.  

 

 De combinatie SIM kaart en Mobeye Internet Portal abonnement kost een bescheiden bedrag. Er 

worden geen verdere kosten gerekend*       *  o.b.v. fair use en zonder additionele alarm SMS vanuit portal 

 Het bellen naar de unit (om de deur te openen)  brengt geen kosten met zich mee voor de beller (de 

oproep wordt immers niet opgenomen). 

 De portal SIM kaart wordt geleverd bij de Mobeye Call-Key. Indien deze niet is bijgeleverd, neem dan 

contact op met Mobeye (info@mobeye.nl). 

 U meldt de SIM kaart aan in de Mobeye Internet Portal (www.mymobeye.eu). Direct na het aanmelden 

wordt de kaart geactiveerd en ontvangt u de factuur voor het abonnement.  

 
 

Mobeye Telemetry Products. Security. Anywhere, anytime. 
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