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Comgate introduceert uniek IoT/M2M
connectivity totaalpakket voor resellers en
eindklanten
Internet of Things bedrijf Comgate lanceert als eerste in Nederland
een unieke IoT/M2M connectiviteitsdienst in combinatie met het
state-of-the-art Telit Platform as a Service (PaaS) voor remote
connectivity en device management.
Comgate is een spin-off van Capestone, distributeur van mobiele
internetoplossingen. Het gloednieuwe bedrijf introduceert zeer
geavanceerde mogelijkheden voor de explosief groeiende IoT/M2M markt,
zoals:









een full-non-steering IoT/M2M simkaart in heel Europa;
best-network-handover;
costless-roaming
optimus;
alerting en auto-management;
non-GPS-positioning;
provider-exclusion/switch;
pay-if-use.

Dit alles in combinatie met zeer uitgebreide analyse- en
rapportagesystemen. Bovendien biedt Comgate resellers, instellingen,
system integrators en ontwikkelaars naar eigen zeggen het meest
uitgebreide cloud-based connectiviteits- en device management platform
aan.
Samenwerking met Telit en Jasper
“Hier is een lange en intensieve voorbereiding aan vooraf gegaan”, vertelt
Boban Vukicevic, managing director van Comgate. “Wij zijn nauwe
samenwerkingen aangegaan met grote internationale partners. De

jarenlange connectiviteits- en device managementervaring van het
beursgenoteerde Telit, gecombineerd met Jasper M2M software en
deviceWISE, gaven de doorslag om te kiezen voor deze partners. Ook
werken wij samen met een aantal internationale providers.”
IoT/M2M diensten van Comgate
Comgate biedt de volgende connectiviteits- en clouddiensten aan:




IoT/M2M simkaarten & abonnementen;
IoT/M2M connectiviteitsmanagement platform inclusief de
geavanceerde Telit value added services;
IoT/M2M application development en device management platform,
Telit deviceWISE genaamd.

Ongekende mogelijkheden voor resellers
Comgate zal nauw samenwerken met resellers en system integrators van
Capestone. “Deze nieuwe diensten bieden hen ongekende mogelijkheden
om geld te verdienen met IoT/M2M projecten. Zo werken we met de beste
connectiviteitsdienst in de markt en kan de reseller gebruikmaken van
onze business partners en de aanvullende diensten die zij leveren, zoals:




IoT/M2M software/hardware development;
IoT/M2M managed services;
IoT/M2M consultancy.

Hiermee worden de resellers volledig ontzorgd, terwijl ze via een shared
revenu constructie profiteren van het gehele IoT/M2M project”, sluit Boban
Vukicevic af.
Meer informatie over de diensten van Comgate
Alle informatie over Comgate en het volledige IoT/M2M aanbod vindt u op
www.comgate.nl. Hebt u vragen? Bel dan 085-1110839 of mail naar
sales@comgate.nl.
Wat is Internet of Things (IoT)?
Internet of Things (IoT) is kort gezegd de geautomatiseerde digitale
communicatie tussen machines of tussen machines en mensen. Bedrijven
gebruiken deze slim verbonden apparaten om beter zicht te krijgen op hun
bedrijfsprocessen, zoals de locatie en staat van producten en
eigendommen. Organisaties kunnen door implementatie van IoToplossingen snellere, effectievere beslissingen nemen en de interactie met
klanten verbeteren. In Nederland staat IoT ook wel bekend onder de naam
Machine to Machine (M2M).

Over Comgate
Comgate is dé specialist in IoT connectiviteits- en platformdiensten. Het
bedrijf levert afzonderlijke IoT services en IoT totaaloplossingen aan zowel
resellers als eindklanten.
Als ‘business enabling hub’ op het gebied van IoT begeleidt Comgate
klanten naar de best passende IoT oplossing. Dit doet het bedrijf in
samenwerking met IT-, software- en hardware partners. Bovendien biedt
Comgate mogelijkheden voor resellers om omzet te genereren in IoT.

Over Capestone bv
Capestone bv is dé distributeur van 3G/4G dongles, 3G/4G mobiele WiFihotspots, 3G/4G industriële en M2M mobiele routers, WiFi Access Points
en robuuste en explosieveilige telefoons. Capestone levert uitsluitend aan
system integrators, resellers, retail en vakhandel.
Het productassortiment van Capestone is zorgvuldig samengesteld en
uitgebreid getest. De technische expertise, marketing - en logistieke
ondersteuning van Capestone helpen klanten om het maximale uit een
‘eindklantpropositie’ te halen. Capestone onderscheidt zich dan ook door
flexibiliteit, uitgebreide expertise bij haar medewerkers en het persoonlijke
contact met klanten.

