SIM in a Box
Få M2M-produkterne hurtigere på nettet med data
SIM-kort fra SimService.
Deaktiverede PIN- og PUK-koder
Nem aktivering af SIM-kort
Administration af SIM-kort

Overvågning af forbrug

Få M2M-produkterne hurtigt på nettet
Nu til dags skal slutbrugere selv erhverve et SIM-kort inkl. abonnement og sætte det i M2M-produktet. Dette kan
give mange udfordringer for slutbrugeren. Løsningen er ganske enkel. Når M2M-produkterne pakkes vedlægges
der en kuvert fra SimService i kassen eller forsendelsen. I kuverten er der et SIM-kort tilknyttet et abonnement der
matcher M2M-produktets forbrug. Derudover er der instruktioner til hvordan slutbrugeren kan tegne et abonnement
hos SimService og få oprettet en bugerkonto til aktivering, overvågning og administration af SIM-kortet.

SIM in a box konceptet

Pakning
SIM-kort med instruktioner
til aktivering og oprettelse
af abonnement vedlægges
i pakken. SIM-kortet kan
også pre-installeres i M2Mproduktet for at spare tid.

Distribution
Produkterne sendes ud til
forhandlere med henblik
på videresalg eller direkte
til Kunden via salg fra en
webshop eller en butik.

Installation
SIM-kortet installeres i
M2M-produktet/enheden.
Brevet med Instruktionerne
fotæller om abonnementet
og om hvordan SIM-kortet
skal aktiveres.

Aktivering
Abonnementet tegnes
ved at QR-koden i brevet
scannes. Kunden indtaster
sine oplysninger og går til
betaling. Efter betalingen
bliver SIM-kortet aktiveret.

Abonnement

Selvbetjening

Levering?

Slutbrugerne skal tegne et abonnement hos SimService for at aktivere
SIM-kortet. Abonnementet afregnes
månedligt eller årligt. SimService
står selv for opkrævning af abonnementet og udsendelse af fakturaer.
Der er ingen oprettelse på abonnementet. Der er ingen binding og
abonnementet kan opsiges med 5
hverdages varsel.

Kunder får adgang til en konto hvor
SIM-kortene kan administreres.
Kunden kan aktivere, spærre/
genåbne SIM-kortene og kan også
overvåge forbruget. Skulle forbruget
nå den tilladte grænse, har Kunden
mulighed for at optanke sit SIM-kort
med ekstra data eller SMS. Derudover kan Kunden se sine fakturaer og
bestille flere SIM-kort efter behov.

Alt hvad du skal gøre, er at få lavet
en aftale med SimService. Så sørger
vi for at levere det ønskede antal
SIM-kort til dit projekt.
SIM-kortene leveres som 3 i 1 (Standard,
Nano og Mikro). PIN og PUK-koder er
deaktiverede på SIM-kortet hvilket betyder at de kan bruges i hvilken som helst
M2M-enhed efter at de er aktiveret.
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