M2M og IoT
- til virksomheder
og organisationer

Hvad er ”Machine-to-Machine” (M2M)?
M2M handler kort og godt om kommunikation mellem maskiner. Teknologien omtales også som IoT tingenes
internet (”Internet of Things”) og er en del af en ny verden, hvor maskiner og traditionelle hverdagsting opkobles
til internettet og bliver intelligente.
Anvendelsesmulighederne er uendelige, og M2M-teknologien spås stor betydning fremover.

Vi kan f.eks. hjælpe din virksomhed med at:

Stor ekspertise
SimService har med stor succes hjulpet virksomheder og organisationer med at navigere på det komplekse og voksende globale M2M-marked.
Vi kan - i kraft af vores mangeårige erfaring og stærke samarbejdspartnere – levere optimale kommunikationsløsninger og rådgivning inden for M2M.

En verden af muligheder
M2M-teknologien åbner op for et utal af nye muligheder for at forbedre det eksisterende og skabe nye,
bæredygtige og fremtidssikrede løsninger.

Optimere og styrke forretningsgange
ved bl.a. at automatisere processer, der
udføres manuelt
Styre, regulere og overvåge industriudstyr, inventarer, kørende materiel mv.
– for derved at øge effektiviteten og
sikkerheden
Skabe grønne, miljørigtige og resourcebesparende løsninger, som optimerer
energiforbruget
Introducere produkter og services, der
som velfærdsteknologien kan give
hospitaliserede, hjemmebundne og
ældre mennesker en større tryghed og
højere livskvalitet.

Se hvordan vi finder den rette løsning på side 2
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Sammen finder vi den rette løsning
Hver M2M-løsning er unik – derfor tilpasser og udvikler vi en kommunikationsløsning, der opfylder din virksomheds
særlige forretningsmæssige behov.
Et typisk løsningsforløb gennemgår fire overordnede faser:

Fase

Indhold
Ved at stille en række spørgsmål tegner vi et billede af jeres ønsker og krav:
Hvilken produkt/ydelse er der tale om?
Hvilke bæremedie skal bruges?
Er der specifikke krav til SIM-kortenes form og design?

Definition

Hvad er det forventede forbrug?
Skal løsningen bruges nationalt og/eller internationalt?
Er der særlige krav til sikkerheden?
Hvad er samarbejdsmodellen og ejer- og faktureringsforholdet?
Hvordan er leverance- og logistikflowet?

Ud fra svarene til de ovennævnte spørgsmål udformer vi en kommunikationsløsning, der passer til
netop jeres produkt/ydelse.

Produktion

Herefter testes løsningen og leverancemodellen etableres.

Styring af logistik
Sikring af korrekt leverance

Implementering

Kvalitetssikring af montering og antenneforhold
Opdatering af platform

Din virksomhed har nu et onlineværktøj til at kunne administrere egne SIM-kort og kan ved hjælp af
dette styre, regulere og overvåge enhedernes kommunikation. I kan selv aktivere SIM-kort, se

Drift

SIM-kortenes forbrug, fejlsøge og meget mere.
I får fortsat dedikeret support fra SimServices supportteam og løbende nye features i platformen.

En standardleverance indeholder
SIM-kort specialdesignede til M2M
SIM-kort med stegkoder og
deaktiverede PIN- og PUKkoder
GSM-nummer på små chips
Eget SIM-kort lager
Ingen overflødig emballage

Et onlineværktøj til administration af egne SIM-kort
Ét samlet real-time overblik, som bl.a. viser,
hvilke SIM-kort sidder i hvilke enheder
Forbrugskontrol og alarmer
Trafikrapporter og analyser
Løbende nye features

Specifikke M2M-ydelser
Individuel opsætning
Hurtig udrulning
Adgang til et verdensomspændende mobilnetværk
Dedikeret support

Få mere information om M2M og IoT til virksomheder på +45 7022 2045
Din teleoperatør til styring, regulering og overvågning
Simservice A/S
Valdemarshaab 11, 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 30083121

Tlf: +45 7022 2045
support@simservice.dk
www.simservice.dk
Åbningstider: Hverdage fra kl. 8 - 16
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