automatiSering en
internetDienSten

Mobiel Internet

Altijd en overal toegang tot internet
Waarom?
Internet is voor steeds meer mensen
onmisbaar. U kunt waar ter wereld ook online
werken. Vooral voor zakelijke doeleinden is
Mobiel Internet dan ook een must. In trein,
bus, personenauto of taxi: u kunt u werk
doen. Met modern Mobiel Internet doet u
wat u op kantoor doet.
Wilt u de technologie ook in uw voordeel
laten werken? Neem dan vrijblijvend contact
met ons op.

Voor wie?
Mobiel Internet voor iedereen
Mobiel Internet is geschikt voor zowel zakelijke als particuliere
gebruikers. Bent u veel onderweg? Heeft u veel afspraken buiten de
deur? Of bent u regelmatig in het buitenland? Dan is Mobiel Internet
de ideale oplossing om het werk toch door te laten gaan.

Mobiel Internet is geschikt indien u:
>> altijd en overal toegang wilt tot internet
>> wilt werken waar en wanneer u maar wilt
>> veel onderweg bent en weinig op kantoor
>> thuiswerkers of buitendienstmedewerkers

De mogelijkheden:
>> Dongel Een Dongel is een USB-modem die het mogelijk maakt om met de laptop online te werken, waar u ook bent. Er zijn
verschillende online abonnementen mogelijk, die variëren in snelheid en datalimitiet.

>> Smartphone/tablet Internet via smartphone of tablet wordt steeds sneller, mooier en gemakkelijker. Zo kunt u te alle tijde uw e-mail
bijhouden, contactpersonen zoeken en afspraken inplannen.

Connectiviteit

>> kbite.nl/mobiel

Het nieuwe werken
‘Het Nieuwe Werken’ maakt werken
onafhankelijk van tijd en plaats. U kunt altijd
en overal werken en bent niet gebonden aan
een vaste werkplek.
Mobiel Internet is een middel dat dit Nieuwe
Werken mogelijk maakt. U heeft overal
toegang tot internet en kunt dus waar u wilt
verbinding maken met uw bedrijfsnetwerk.

Mobiel Internet
Mobiel Internetten kan zowel met laptop
als smartphone. Met Mobiel Internet kunt
u met bijna dezelfde snelheid en dezelfde
mogelijkheden werken als op uw computer
thuis.
Dit komt vooral door de invoering van
WIFI / WLAN en het UMTS en HSDPA
telecomnetwerk, dat de grote GSM
providers over Nederland hebben uitgerold.
Tussen Wifi/WLAN en UMTS zijn er
verschillen in dekking en kosten. Niet iedere
apparatuur kan gebruik maken van beide
netwerken.

De wereld binnen
handbereik
Wat zijn de voordelen?

>>

Altijd en overal surfen, e-mailen en chatten

>>

Verhoogde productiviteit

>>

Tijdsbesparing

Altijd en overal gebruik maken van het internet. Surfen op
internet, uw e-mail controleren of verbinding maken met uw
kantoor; het is allemaal mogelijk.
U heeft waar u ook bent de beschikking over internet. U kunt
daardoor gewoon verder werken wanneer u onderweg bent.
Met Mobiel Internet werkt u efficiënter en kunt u dus tijd
en geld besparen. Zo kunt u onderweg afspraken plannen,
vergaderingen volgen en verder werken aan documenten.

KBITE geeft advies over de juiste oplossing
voor uw situatie.

Gerelateerde producten:
>> Online Back-up Efficiënt, veilig en automatisch uw data online opslaan in een beveiligde omgeving in het datacenter.
>> Hosted Exchange Uw e-mail, agenda en contactpersonen altijd direct beschikbaar op uw computer, smartphone of tablet.
>> VPN oplossingen Veilige koppeling met uw bedrijfsnetwerk vanuit huis of andere vestigingen.

automatiSering en
internetDienSten

Nobelstraat 14 BU 1
2693 BC ‘s-Gravenzande
Nederland

Algemeen info@kbite.nl
support@kbite.nl
Support
verkoop@kbite.nl
Verkoop

T +31 (0) 174 41 55 41
F +31 (0) 174 44 42 13
W http://www.kbite.nl

