4G/5G
MOBIEL INTERNET
VOOR HET MKB
Mobiel internet wordt steeds vaker toegepast als
primair internet (Fixed Wireless Access) in het MKB
in plaats van een ADSL, VDSL of glasvezelverbinding.
De hoge mate van flexibiliteit, de eenvoudige setup en
snelheid van de verbinding zorgen ervoor dat op 4G of
5G gebaseerde internetverbindingen gebruikt worden
in allerlei toepassingen waaronder het buitengebied
en voor tijdelijke- of vaste bedrijfslocaties. Wilt u ook
mobiel internet op kantoor? En wilt u zeker zijn dat de
combinatie hardware, accessoires en connectiviteit
optimaal is voor uw toepassing? Dan helpen we u
graag verder.

ALLES-IN-ÉÉ N ABONNEMENT

FLEXIBEL, EENVOUDIGE SETUP EN SUPERSNEL EN STABIEL INTERNET OP KANTOOR!

5G READY
ABONNEMENTSVORM
Capestone biedt u een 4G/5G Mobiel Internet totaaloplossing speciaal
voor het MKB dat u maandelijkse betaalt in een abonnementsvorm.
Gedurende de looptijd profiteert u van onze service en jarenlange
ervaring en expertise.
COMPLETE OPLOSSING VOOR PRIMAIR INTERNET
Deze totaaloplossing bevat een complete set van producten en diensten
om primair mobiel internet te leveren.
•
•
•
•
•

1x TCL 5G router
1x TP-Link 8 poorts switch waarvan 4 poorten met PoE om de
access points of videocamera’s van stroom te voorzien.
4x TP-Link access points voor optimaal WiFi thuis, op kantoor
of in de winkel
1x Comgate Echt Onbeperkt data in Nederland op het
T-Mobile netwerk.
1x Externe 5G antenne voor plaatsing op muur of dak.

MAATWERK
Heeft u andere specifieke wensen? Geen probleem! Wij bieden ook
maatwerk. Voor elke toepassing bieden we een passende oplossing.
We komen dan graag met u in contact wat uw wensen zijn.

WWW.CAPESTONE.NL

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJ;
n 24/7 stabiele en snelle internetverbinding
n Primaire oplossing voor MKB
n Secundaire oplossing waarbij de 4G/5G verbinding
dient als back-up van de glasvezelverbinding.
n Primaire oplossing op locaties waarbij de vaste
internetverbinding onvoldoende bandbreedte biedt.
n Ook geschikt voor bedrijven in het buitengebied
n Inclusief Access points voor extra WiFi punten
n Inclusief connectiviteit
n Configuratie
n Inclusief verzending

