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A GPRS adatátviteli szolgáltatással
• helyfüggetlenül internetezhet,
• saját helyi adathálózatát (LAN) elérve
a vállalati levelezôrendszer segítségével bárhonnan tarthatja a kapcsolatot
e-mail-en keresztül,
• információkat kérdezhet le egy adatbázisból,
• igazán mobil módon teremthet kapcsolatot két gép között vagy küldhet
adatokat egy feldolgozó központ felé.

Kinek ajánljuk?
A szolgáltatást elsôsorban vállalati ügyfeleinknek kínáljuk az alábbi igények esetén:
• nem helyhez kötött Internet használat
• gépek közötti információcsere folyamatirányítás vagy automatizálás kapcsán
• távfelügyelet
• távmunka

• mobil irodai alkalmazások (vállalati
levelezô rendszer, központi adatbázis
elérés)
Leginkább:
• Közmûszolgáltatók, távfelügyeletet
ellátók
• Vendéglátó, építôipari automata berendezés üzemeltetôk
• Folyamatirányítási rendszer felhasználói
• Automatizálási rendszerek alkalmazói
• Mobil internetezôk
• Kereskedelmi feladatot ellátó részlegek
A csomagkapcsolt GPRS üzemmód
elônyei:
• folyamatos, „always-on“ kapcsolat a
hálózattal
• adatmennyiség alapú számlázás
• a hagyományos vezeték nélküli adatátvitelhez képest nagyobb sebesség
• dinamikus, hatékony erôforrás kihasználtság

ÜZLETI ADATHÁLÓZAT
GPRS-en keresztüli belsô
adathálózati elérés
Ha Ön egyszerre több mobil végpontról
szeretné belsô adathálózatát (LAN) biztonságosan elérni, akkor lehetôség van a
T-Mobile ADATkommunikációs központjához bérelt vonalon vagy Interneten
keresztüli közvetlen csatlakozásra.

Kinek ajánljuk?
Azok számára ajánljuk a szolgáltatást, akik:
• irodán kívül szeretnék intézni vállalati
elektronikus levelezéseiket,
• mindennapi feladatuk információs
adatbázis elérése.
Leginkább:
• Azonosítási-ellenôrzési rendszerek
• Biztonságtechnika
• Folyamatirányítás
• Mérô, adatgyûjtô megoldások
• Távmérés és távvezérlés
• Gépjármûkövetés, fuvarirányítás
• Készletnyilvántartási rendszerek
• Felsôvezetôi irodai felhasználás
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Internet elérés GPRS technológiával
A szolgáltatás igénybe vételének feltételei:
• T-Mobile elôfizetés
• GPRS adatátvitelre képes mobiltelefon vagy ipari célra ajánlott GPRS/GSM modul
• szolgáltatási szerzôdés megkötése
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ÜZLETI ADATHÁLÓZAT
A szolgáltatás igénybe vételének feltételei az Ön központjának oldalán:
• Bérelt vonalas vagy Internet elérés a T-Mobile és az Ön központja között
•GPRS adatátvitelre képes mobiltelefon vagy ipari célra ajánlott GPRS/GSM modul
• szolgáltatási szerzôdés megkötése
•Internet elérés esetén VPN technológia (VPN gateway az Ön központjában
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