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Private LTE Solutions   
 Altijd zorgeloos verbonden  

Iedere organisatie heeft een betrouwbaar (data)communicatienetwerk nodig. Koning & Hartman 
en dochteronderneming RadioAccess bieden betrouwbare netwerken gebaseerd op de nieuwste 
LTE technologie. Vooral tijdens calamiteiten, geplande en ongeplande evenementen, of voor partijen 
waarbij het mobiel ontsluiten van data essentieel is voor het functioneren van het bedrijf biedt 
LTE uitkomst. 



Overzicht van werkzaamheden door op strategische plaatsen videocamera’s te plaatsen zoals op voertuigen en personen. 
Dankzij een ingebouwd modem kunnen daardoor gegevens over het gedrag van voertuigen, alarmen en besturing vanuit een 
kantooromgeving geregeld worden. Omdat LTE cellen slim met elkaar communiceren, blijft tijdens alle processen, met of 
zonder beweging, de verbinding betrouwbaar en beschikbaar.

Video en telemetrie op bedrijfs- en industrieterreinen

LTE, ook wel 4G genoemd, biedt een garantie op het perfect ontsluiten van high speed data, 
spraak en berichten. Dankzij de eenvoudige architectuur en ontelbare mogelijkheden van 
LTE kunnen wij vele verschillende oplossingen en toepassingen bieden. Onze specialisten en 
de experts van het Technology Center adviseren over de juiste oplossing voor elk vraagstuk 
rondom connectiviteit en LTE.

 

Toepassingen van Private LTE 

Workflow management 

Scannen van labels buiten op het terrein, verstrekken van werkorders, controleren van locatie en testen van de kwaliteit, zijn op 
een eenvoudige manier mogelijk over het gehele terrein van uw bedrijf. De informatie vanuit uw IT systemen zijn direct beschikbaar 
op tablets of smartphones van medewerkers. Hierdoor verhoogt u de efficiëntie en snelheid uw bedrijfsproces.

Intern draadloos telefoniesysteem met video- en datacapaciteit 

Middels een applicatie op een smartphone of tablet wordt een telefoonfuncionaliteit gerealiseerd inclusief centraal adres boek, 
calling party ID en voice logging. De applicatie sluit aan op de bestaande of gevirtualiseerde telefooncentrales (PABX). 

Groepsgesprekken en tekstberichten  

Groepsgesprekken, alarmen, noodoproepen en tekstberichten, die nu via TETRA, DMR of PMR systemen gevoerd worden, 
kunnen door de Anycom applicatie via het LTE systeem afgehandeld worden. Dit maakt een dubbele infrastructuur overbodig. 
Hierdoor kunnen BHV-ers, de bedrijfsbeveiliging, hijskraanploegen, rangeerploegen en technische diensten gebruik blijven 
maken van vertrouwde groepscommunicatie. Kortom, één netwerk voor alle communicatie binnen de organisatie.

Veilig en robuust alternatief voor scheiden van verbindingen zoals het WIFI netwerk 

Veel bedrijven maken WIFI beschikbaar voor klanten. Dergelijke voorzieningen zullen snel verzadigd zijn door het steeds 
toenemend gebruik van mobiele datacommunicatie van klanten. Dit gebruik verstoort de operationele communicatie doordat 
het op hetzelfde WIFI netwerk actief is. Private LTE scheidt operationeel verkeer van service verkeer. Buitenstaanders kunnen 
namelijk niet registreren op het LTE netwerk. Samen met sim-kaarten, authenticatie en encryptie bent u zeker dat uw gegevens 
van u blijven en verhoogt u de dienstverlening van uw WIFI voor de klanten. 

Interesse in onze 
Private LTE Solutions? 

 

Tijdelijke, snelle, mobiele communicatievoorziening voor bouwplaatsen en evenementen. 

Door de inzet van ons compact LTE systeem kunt u zelf zeer snel een betrouwbare communicatievoorziening opzetten voor uw 
personeel op locatie, zonder dat u zich zorgen moet maken over verstoring van andere communicatiesystemen in de buurt 
(zoals WIFI). Door aansluiting op een internetverbinding of lokale server kunnen medewerkers foto’s, tekeningen of andere zaken 
zonder moeite opvragen of met het hoofdkantoor communiceren. Al uw centrale IT functies komen op locatie ter beschikking, 
ook op plaatsen waar geen of slechte openbare dekking is.
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