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Klaar voor elke klant 
én voor de toekomst

Een sexy en performant 
toptoestel voor elke smaak 
én elk budget
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DE NIEUWE IPHONES

4G aan de basis 
van uw mobiele 
strategie

NETWERK SPECIAL



Tot 

€ 300
korting voor je oude smartphone of tablet.

Bij Samsung gaan passie voor technologie en respect voor het milieu hand in hand.

Dankzij het Samsung recyclage project kan u de huidige toestellen van uw werknemers vervangen 
door de nieuwste Samsung Galaxy smartphones of tablets aan zeer interessante voorwaarden.
Zo krijgen uw verouderde toestellen een tweede leven en kunnen uw werknemers genieten van de 
innovatieve technologieën van Samsung.

Meer info op www.samsungrecyclage.be

De nieuwste technologieën 
voor uw werknemers, een prijsvoordeel voor u !

Kies	voor	een	Business Everywhere-oplossing	van	Mobistar	om
optimaal	te	mailen	en	surfen	op	uw	Samsung	Galaxy	smartphone	en	tablet.
Meer	info	vindt	u	op	http://business.mobistar.be/businesseverywhere.	

Een	van	deze	toestellen	kopen?
Surf	naar	onze	online-catalogus	op
http://business.mobistar.be/toestellen.
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Mobistar blijft investeren

Een alsmaar 
beter netwerk vo or u
150 miljoen euro voor de komende drie jaar.
Dat bedrag plannen we met Mobistar te investeren in
de verdere uitbouw van ons mobiel netwerk. Dit bedrag 
komt boven op de 100 miljoen euro die we met Mobistar 
jaarlijks sowieso investeren in ons netwerk.

Binnen drie jaar gaat het dus om een investering van 
een kleine half miljard euro. Dat lijkt gigantisch en is 
het ook.  We richten ons op de verdere uitbouw van 
4G. We spelen hiermee onder meer in op de forse toe-
name in het gebruik van mobiele data door de vele 
smartphones en tablets van onze klanten. 

We zorgen ervoor dat de capaciteit en snelheid voor u 
verder blijven toenemen. Dat is niet altijd makkelijk, 
denk maar aan wettelijke bepalingen zoals stralingsnormen of bouwvoor-
schrift en. Dergelijke zaken maken ons werk in zekere zin complexer, maar
ook meer uitdagend.

Twee zaken zijn bij dit alles van tel. Enerzijds blijven wij de komende weken, 
maanden en jaren ook onze bestaande spraak- en datanetwerken, zoals 2G en 
3G, verder optimaliseren. Anderzijds is ons mobiele netwerk vandaag ook al 
behoorlijk performant. Onafh ankelijk onderzoek bevestigt dat wij momenteel 
de op één na best presterende mobiele operator in ons land zijn, en dit zowel in 
spraak- als dataverkeer. 

Maar wat vandaag goed is, wordt morgen nog beter. Met als doel om tegen 2015 
de beste mobiele operator van het land te zijn. Met als ons ultieme doel een
(nog meer) tevreden klant.

In dit nummer van M vertellen wij u nog meer over wat de nieuwe generatie in 
mobiele connectiviteit voor u kan betekenen. U leest ook over onze plannen en 
rol daarin. Ik wens u veel leesplezier.

Gabriel Flichy, Chief Network Officer bij Mobistar

De standpunten die geciteerde personen 
in dit magazine innemen, zijn niet 
noodzakelijk die van Mobistar.

04 ECHO Tools, trends
en inside-informatie.
Wij hebben het nieuwste
telecomnieuws voor u 
samengevat.

06 KNOWHOW Zes waar-
heden over uw mobiele 
communicatie. 

09 M INSIGHTS Focus 
op dekking, capaciteit
en kwaliteit. 

10 TELTALK 4G is 
belangrijke bouwsteen 
voor mobiele strategie. 

14 M INSIGHTS Mobistar is 
uitgelezen partner in uw 
weg naar EM 3.0.  

16 &MOBISTAR Goed mobiel 
internet is even belangrijk 
als een goed bed. 

18 REVIEW De nieuwe
 iPhones beschikbaar 
bij Mobistar.

20 SMARTTOOLS Praktische 
oplossingen voor onmiddellijk 
gebruik: CloudOn, Mileage 
Tracker, Hootsuite …

23 MUSTHAVES Leuke 
hebbedingetjes: 
StriimLIGHT, Trakdot 
en BeeWi Buggy. 

“We zorgen dat de 
capaciteit en snelheid 
blijven toenemen”
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Meer surfsnelheid voor 
Mobistar-klanten
Mobistar blijft  intensief investeren in zijn netwerk. Niet alleen 
in de verbetering van 2G en 3G, maar ook in de uitrol van zijn 
4G-netwerk. Meer dan ooit is Mobistar voorbereid om de 
jaarlijkse toename van mobiel internetverkeer te verwerken. 
Dankzij de verbetering van de netwerkcapaciteit en de upgrade 
van het 2G/3G-netwerk kon de downloadsnelheid worden 
verhoogd. Van nu af aan gebeurt het downloaden van 
internetpagina’s, beelden en video’s met een maximale snelheid 
tot van 42 Mbps. En omdat het nog sneller kan, stelde Mobistar 
eind vorig jaar een uitgebreid 4G-testnetwerk open. In 
november werd hiervoor een 800 MHz-licentie aangekocht 
tijdens een veiling georganiseerd door het BIPT.

Mobistar verwerft 800 
MHz-licentie voor 4G
Om het 4G-netwerk in België versneld uit te rollen, 
kocht Mobistar de 800 MHz-licentie met de meest 
veeleisende dekkingsverplichtingen. Afgelopen no-
vember veilde telecomregulator BIPT vergunningen 
om de 800 MHz-frequentie te mogen gebruiken. Die 
frequentie laat een uitstekende dekking in gebouwen 
toe, zelfs in de rurale gebieden. In totaal betaalde 
Mobistar 120 miljoen euro voor zijn licentie die 
20  jaar geldt. Hieraan hangt ook de extra verplich-
ting vast om binnen 3 jaar 98 % van de bevolking 
in 60 (voornamelijk plattelands-)gemeenten van 
dekking te voorzien. De aankoop bevestigt alvast 
Mobistars ambitie om zijn klanten het beste 4G-
netwerk van België aan te bieden.

Tools, trends en inside-informatie. 
Wij hebben het nieuwste telecomnieuws 
voor u samengevat 

Behoefte 
aan 4G of niet?

POLL
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Belgische 
bedrijven 
kiezen 
resoluut 
voor 
mobiel
Mobiliteit is bij
Belgische bedrij-
ven een van de 
grote prioriteiten. 
Dat blijkt uit een 
recent onderzoek 
van het vakblad 
Smart Business 
Strategies  bij 400 
Belgische bedrij-
ven. Voor het eerst 
rusten er meer
organisaties hun 
medewerkers
standaard uit met 
mobiele appara-
tuur, zoals laptops 
en tablets, dan dat 
ze hun personeel 
een vaste pc
aanbieden. 
Uit het onderzoek 
blijkt bovendien 
ook dat het ge-
bruik van mobiele 
data, zoals 3G en 
4G, in Belgische 
bedrijven behoor-
lijk toeneemt. 
Zowat 35 procent 
van de bedrijven 
maakt momenteel 
actief gebruik van 
mobiel internet 
voor professionele 
doeleinden, tegen-
over 31 procent 
vorig jaar.

Bron: www.smartbiz.be

Brussel zet het licht 
op groen voor 4G
Het Brussels parlement heeft  
een voorstel uitgewerkt dat
de uitrol van het 4G-netwerk 
in Brussel mogelijk maakt. 
Er komt een versoepeling van de stralings-
normen. Er is nu overeengekomen om de 
zogenoemde blootstellingsnorm te ver-hogen 
van 3 volt per meter naar 6 volt per meter.
Die norm geldt voor alle netwerken samen: 

2G, 3G en 4G. Met de eerdere normen van
3 volt per meter was het tot dusver technisch 
niet mogelijk om het snellere 4G-netwerk in 
Brussel toegankelijk te maken. “Brussel had  
veruit de strengste normen ter wereld”, vertelt 
Catherine Tack, Manager Geomarketing bij 
Mobistar. Deze nieuwe normen zouden 4G 
wel mogelijk maken. Ook al blijft  deze nieuwe 
en versoepelde regelgeving  streng in verge-
lijking met andere landen en steden.

Snel, sneller, snelst.
Met 4G surft u in een 
recordtempo, met meer 
capaciteit en een snellere 
responstijd. De mogelijk-
heden: onderweg surfen 
zoals op kantoor, razendsnel 
bestanden downloaden

en in geen tijd een 
videoconferentie starten. 
Maar heeft uw onderneming 
dat wel nodig? Of hebt u
aan de vorige generaties in 
mobiele datacommunicatie 
(2G en 3G) genoeg?
Doe mee aan onze poll.

Heeft uw onderneming nood aan 4G?
 Ja, voor mijn onderneming komt 4G als geroepen. Ja,
 Nee, mijn onderneming heeft dat niet nodig.

Geef uw mening op 
http://business.mobistar.be/poll.

Neem
deel

Stralingsnormen in de hoofdstad versoepeld 

Bron: Belga
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Twee specialisten ontkrachten enkele mythes 
rond mobiele communicatie

Zes waarheden over uw 
mobiele communicatie

Martin Zizi (l) en Luc Thierens (r),
VUB-professor en Senior Accountmanager bij Multicap. 
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Het lijken wel tegengestelde krachten. Enerzijds is er
de uitrol van 4G, de volgende generatie in mobiele
datacommunicatie, die nog snellere verbindingen
mogelijk maakt. Anderzijds zijn er de laatste jaren een 
aantal praktische obstakels opgedoken, zoals wettelijke 
voorschrift en die uw mobiele verbinding onder druk 
zetten. “Voor de industrie zijn het uitdagende tijden”, 
stelt professor Martin Zizi van de Vrije Universiteit 
Brussel. We geven een stand van zaken aan de hand
van zes (vast)stellingen.

Waarheid 1
De mobiele verbinding was 
nog nooit zo populair
Mobiele gesprekken waren al erg populair, maar vooral 
het gebruik van mobiele data, voor onder meer smart-
phones en tablets, kent in ons land een ongekende groei. 
“Technologieën als deze zijn niet meer weg te denken”, 
zegt Martin Zizi. De populariteit van mobiele data 
scheert hoge toppen, niet enkel bij consumenten
maar ook bij bedrijven. “Persoonlijk ben ik ook al
geschrokken van de interesse in mobiele datacommuni-
catie bij Belgische bedrijven en hun wens naar meer
capaciteit en bandbreedte. Zo krijgen we veel vragen 
over 3G en 4G”, vertelt Luc Th ierens van Multicap,
dat zich specialiseert in mobiele datacommunicatie. 
“Gebruikers willen bepaalde projecten, zoals mobiele 
camerabewaking, realiseren en rekenen hiervoor op
goede videostreaming. Of ze willen hotspots ter
beschikking op basis van 4G”, illustreert hij. Zowel
toepassingen voor mens als voor machine (M2M)
zitten in de lift , al is de gebruikte draadloze technologie 
divers. “Ook een standaard als wifi  stijgt heel erg als 
professionele oplossing. De trend naar BYOD of Bring 

Your Own Device heeft  hier zeker een impact.
Hoe meer medewerkers met hun eigen toestellen op het 
mobiele bedrijfsnetwerk komen, hoe professioneler
dat moet zijn opgezet.” 
 
Waarheid 2
Uw mobiele verbinding was 
nog nooit zo goed
Van 2G, naar 3G  en nu naar 4G. De betrouwbaarheid 
en mogelijkheden van mobiele verbindingen zijn de 
voorbije jaren alleen maar gestegen, oordeelt Luc 
Th ierens. Inzake mobiele connectiviteit zijn de
gebruikers in ons land, volgens hem, behoorlijk
bevoorrecht. “Haast nergens ter wereld is de mobiele 
connectiviteit beter dan in ons land. In sommige, ons 
omringende landen zijn hele zones compleet onbereik-
baar. Dat is hier bijna nooit het geval”, stelt hij.
“Daarnaast zijn ook de vaste verbindingen van goede 
kwaliteit en goed vertegenwoordigd in België.”

Waarheid 3
Mobiliteit vergt (forse) 
investeringen van operatoren
Een operator als Mobistar investeert de komende drie 
jaar een extra 150 miljoen euro in de verdere uitbouw 
van zijn mobiel netwerk, en dit boven op de 100 miljoen 
euro die het jaarlijks sowieso investeert. “Zo’n telecom-
aanbod vergt gigantische investeringen van de 
operatoren”, beaamt Luc Th ierens. “Ze moeten hun 
netwerken verder blijven uitbouwen. Ook voor de vaste 
netwerken zijn er investeringen nodig om de mobiele 
trafi ek te ondersteunen. De keten is maar zo sterk als 
elk individueel onderdeel.”

Stralingsnormen, gezondheidsvragen en bouwvoorschrift en. Allemaal 
hebben ze op de een of andere manier te maken met uw mobiele gesprekken 
of uw mobiele datacommunicatie. We ontkrachten enkele mythes rond 
mobiele communicatie. Want zowel wat betreft  uw gezondheid als de 
kwaliteit van uw mobiele verbinding, hoeft  u zich geen zorgen te maken. 
“Haast nergens ter wereld is de mobiele connectiviteit beter dan in ons land.”
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Waarheid 4
Wettelijke normen zorgen 
voor uitdagingen voor 
operatoren (en hun klanten)
Terwijl de ontvangst buitenshuis doorgaans best in 
orde lijkt, zijn er binnenshuis soms moeilijkheden. 
“Sommige materialen, zoals cellenbeton of zelfs 
houtskeletbouw houden mobiele ontvangst tegen. Er 
zijn zelfs materialen die van een bepaalde kamer een 
echte kooi maken, zodat het signaal de kamer niet kan 
verlaten. Dat is pure fysica”, legt Luc Thierens uit. 
Isolatienormen en andere voorschriften, zoals 
brandwerende deuren, hebben onvermijdelijk hun 
gevolgen. “Daarnaast is er steeds meer vraag naar 
zogenoemde repeaters of femto- en microcellen, die 
door de operatoren worden aangeboden.” Dergelijke 
isolatienormen bestaan al langer, weet Martin Zizi. 
Bovendien, zo argumenteert hij, zijn de bouw en de 
isolatie er zelf ook alleen maar beter op geworden. “Als 
men beter isoleert, isoleert men per definitie ook de 
straling. Het is dan ook niet dat je in huis onbereikbaar 
bent. Er bestaat technologie, zoals femtocellen, om de 
mobiele bereikbaarheid te verbeteren. En daarnaast  
ben je altijd bereikbaar via een vast toestel of via 
toepassingen als Skype. Hieruit blijkt dat de vaste 
verbindingen, zelfs in het tijdperk van mobiliteit, in 
veel gevallen wenselijk en soms zelfs noodzakelijk zijn. 
Zowel vast als mobiel blijft aangewezen.” 

 
Waarheid 5
Brussel: strengste 
stralingsnorm van Europa
Ook over de Brusselse stralingsnormen was heel wat te 

“Haast nergens  
ter wereld is de mobiele  
connectiviteit  
beter dan in ons land.”
Luc Thierens

doen. Nergens in Europa waren de stralingen die gsm-masten uitzen-
den zo streng gereglementeerd. De Brusselse regering heeft intussen 
beslist dat de norm versoepeld wordt naar 6 volt per meter in plaats van 
3 volt. Toch vindt professor Martin Zizi, zowel als expert als als gebrui-
ker, dat de gevolgen meevielen. Er zijn af en toe dropped calls, zoals dat 
heet. Al zijn dat er steeds minder. En tegelijk stel ik vast dat ik vaak in 
een lift mobiel kan bellen”, aldus Martin Zizi. “Op globaal niveau is 
mobiele technologie alleen maar beter geworden.”

Waarheid 6
Intelligente mobiele communicatie 
levert geen direct gevaar 
voor gezondheid
De vraag naar de gezondheid van mobiele communicatie is een vraag 
die vaak opduikt. “In het verleden is heel veel aandacht besteedt aan 
de gsm-masten. Terwijl de toestellen zelf ook een zeker risico in zich 
houden, met name als je die al te vaak dicht tegen het hoofd houdt”, 
weet Martin Zizi. “Toestellen werken nu beter dan vijf jaar geleden. 
Van elk toestel wordt de zogenaamde SAR-waarde vermeld, een indi-
catie voor de straling. Zo kan je als consument vergelijken en merken 
dat de straling tussen toestellen tot een factor 20 kan verschillen”, 
stelt hij. SAR heeft echter geen verband met de kwaliteit. 
Lage SAR-toestellen kunnen bijvoorbeeld even goed werken als hoge 
SAR-toestellen. Alleen het technisch design verschilt”, stelt hij. 
“De industrie heeft zichzelf verplicht om efficiëntere technologie te 
produceren. En uiteindelijk is iedereen daar beter van geworden.” 
Over het algemeen beschouwd zijn de gevolgen van de elektro- 
magnetische stralingen niet echt dramatisch en al bij al beperkt. “Al is 
het wel zo dat sommige mensen anders reageren op elektromagnetische 
golven dan andere. De echte gevolgen zullen bovendien pas op lange 
termijn zichtbaar zijn en de kwestie is dus om het te blijven onder- 
zoeken”, nuanceert Martin  Zizi. “We kunnen en willen niet zonder 
mobiele technologie. Toch raad ik aan om het minder te gebruiken met 
kleine kinderen in de buurt. En ook de zware gebruikers gebruiken 
hun mobiel toestel best verstandig: niet altijd dicht bij het hoofd. 
Zelf schakel ik mijn gsm ’s nachts bijvoorbeeld uit.”
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De ambities van Mobistar zijn duidelijk. 
Het telecombedrijf investeert de komende 
drie jaar een extra 150 miljoen euro in de 
verdere uitbouw van zijn mobiel netwerk. 

Dit bedrag komt boven op de 100 miljoen 
euro die het jaarlijks sowieso investeert. 

“Met als doel om tegen 2015 de beste 
mobiele operator te zijn in ons land”, 

vertelt Gabriel Flichy, Chief Network 
Offi  cer bij Mobistar.

Gabriel Flichy, 
Chief Network Officer bij Mobistar
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(vast + mobiel)

Mobistar-netwerk in cijfers

3900
3400 voor 2G,  2900 voor 3G
en enkele honderden voor 4G.

wordt er de komende drie jaar extra geïnvesteerd,
boven op de 100 miljoen euro per jaar.

SITES
150.000.000

EURO

Ontdek	alles	over	ons	netwerk	op http://business.mobistar.be/netwerk.

Momenteel beschikt Mobistar over ongeveer 3900 sites, waar 
ook meerdere antennes op staan bevestigd. “Van dit aantal zijn 
dat er  3400 voor 2G,  2900 voor 3G en enkele honderden
voor 4G”, vertelt Gabriel Flichy.  Maar de komende maanden 
bouwt Mobistar het 4G-netwerk verder uit. “Al blijven we
ook investeren in 3G, en in de optimalisatie van het 
2G-netwerk”, stelt  hij. De investeringen van Mobistar voor zijn 
mobiel netwerk volgen de verdere groei in mobiele data.
“Het gebruik van smartphones en tablets neemt fors toe in ons 
land. En daarnaast is er natuurlijk de toenemende vraag van
de zogenoemde virtuele operatoren, die gebruikmaken van ons 
netwerk. Die groei moeten en zullen we blijven ondersteunen.” 

Mobistar investeert dus verder, al blijkt zijn mobiele netwerk 
vandaag al behoorlijk performant. “Uit onafh ankelijk 
onderzoek van Commsquare blijkt dat wij vandaag de op één na 
best presterende mobiele operator zijn in ons land op het vlak 
van dekking, zowel in spraak als data. Bovendien bieden we
als enige in ons land mobiele gesprekken in HD-kwaliteit aan.” 
Tegen 2015 wil de operator dus het beste mobiele netwerk 
aanbieden inzake dekking, capaciteit en kwaliteit. “Inzake 
dekking moeten we met 4G in  2015 de dekking bieden die we 
met 2G vandaag hebben”, stelt hij. “Al gaat het om een constante 
verbetering”, benadrukt Gabriel Flichy. “De operationele 
prestaties van onze 2G-, 3G- en 4G-netwerken zullen constant 
worden geëvalueerd en verbeterd.” Bij dit alles staat de ervaring 
van de consument voorop. “Dat is onze fi nale doelstelling”, 
benadrukt Gabriel Flichy. “We moeten met ons netwerk qua 
prestaties, stabiliteit, dekking en snelheid de eindklant kunnen 
behagen. Het aantal erg positieve reacties moet omhoog”, stelt 
hij. “We zullen dan ook regelmatig steekproeven uitvoeren om 
dat te checken. Ons einddoel is een fl inke toename van
de klantentevredenheid voor ons netwerk. Een meer dan 
tevreden klant, daar doen we het voor.”

Focus	op	
dekking, 
capaciteit 
en kwaliteit	
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Pascal Ancian,  
Senior Vice President van Orange Business Services
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4G is 
belangrijke bouwsteen 
voor mobiele strategie

4G, de nieuwe generatie in mobiele communicatie, raakt 
steeds verder uitgerold in ons land. Maar wat betekent deze 
nieuwe technologie voor u? We spraken erover met twee
van de meest uitgelezen experts in Europa: Declan Lonergan,
Vice President bij Yankee Group, en Pascal Ancian, Senior 
Vice President van Orange Business Services. “Met 4G 
hebben bedrijven en consumenten dezelfde gebruikers-
ervaring als bij vaste verbindingen. Mobiel en vast staan
dus gelijk. Dat is voor het eerst in de geschiedenis.”
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Wie is wie?

PASCAL 
ANCIAN 
Senior Vice President 
Mobile bij Orange 
Business Services,dat 
deel uitmaakt van de 
moedermaatschappij 
van Mobistar. Hij is 
verantwoordelijk voor 
zowel de Franse als de 
internationale markt. 

DECLAN  
LONERGAN
Vice President van 
de researchgroep 
bij Yankee Group en 
gespecialiseerd in 
mobiele technologie.

Sneller, meer capaciteit en een snellere responstijd. Dat zijn in  
enkele woorden de technische voordelen van 4G in vergelijking 
met de vorige generaties mobieledatacommunicatie. “In vergelij-
king met 3G biedt 4G tien keer meer capaciteit. De respons- 
tijd is zes keer sneller. Hiermee biedt 4G dus een aanzienlijke 
verbetering voor bedrijven en consumenten”, stelt Pascal Ancian  
van Orange Business Services. “We spelen hiermee in op de 
groeiende vraag naar mobieledatacommunicatie. We merken de 
laatste jaren dat de totale hoeveelheid mobieledatacommuni- 
catie jaarlijks verdubbelt.”

Wat is voor de zakelijke gebruiker de concrete 
meerwaarde van 4G, in vergelijking met 3G? 
Wat kan hij ermee dat ervoor niet mogelijk was?
Pascal Ancian: “Dan denk ik onder andere aan toepassingen 
rond samenwerking zoals web- of videoconferencing. 
Die worden pas echt mogelijk met 4G. Het biedt hiervoor de 
geschikte omstandigheden voor onderweg. Bij 3G is dat minder 
comfortabel omdat de responstijd soms eerder laag is en het beeld 
bevriest. Naast video kunnen ook zogenoemde cloud-toepassin-
gen, waarbij documenten elders worden opgeslagen, met 4G beter 
worden volbracht. 1 gigabyte uit de cloud recupereren, duurt met 
4G ongeveer 1 minuut. Bij 3G is dat ongeveer 6 minuten.”
Declan Lonergan: “Persoonlijk denk ik dat er met de overgang 
van 3G naar 4G niet echt volledig nieuwe zakelijke applicaties 
aankomen. Voor heel wat bestaande toepassingen zal de snel-
heid verbeteren en daarmee ook de gebruikservaring. Want 
klanten krijgen de gewenste informatie zonder haperingen op 
hun scherm.  Dat is zeker belangrijk voor elke toepassing die 
een videocomponent heeft.” 

Zitten bedrijven of consumenten te wachten op 4G?
Declan Lonergan: “Heel vaak loopt het met zo’n nieuwe techno-
logie niet zo’n vaart als men op voorhand verwacht. Dat heeft 
ook praktische redenen. Het zal bijvoorbeeld even duren voor-
aleer 4G-toestellen op grote schaal beschikbaar raken. 4G zal 
doorbreken, maar het zal dus geleidelijk zijn. Ik merk het meeste 
enthousiasme vandaag vooral aan de kant van de consument. 
Een belangrijke factor hierbij is de trend rond consumerization: 
de it-afdeling kiest voortaan niet langer meer alleen de techno-
logie die bedrijven gebruiken. Dat doen de gebruikers vaak zelf. 
Al belangt 4G ook bedrijven aan, omdat het werk op afstand 

Wat maakt 4G mogelijk voor uw sector?  
Voor elk bedrijf biedt 

het 4G-netwerk nieuwe 
mogelijkheden voor com-
municatie en samenwer-

king, zoals mobiele video-
conferentie in HD-kwaliteit.

Voor de gezondheidszorg  
In Londen zijn sommige ziekenwagens 
al uitgerust met HD-camera’s. Via een 
4G-verbinding kunnen dokters in het 
ziekenhuis zo de situatie inschatten, 
terwijl de ziekenwagen nog onderweg is.

Voor de autosector  
Renault en Orange bundelden 
hun krachten in het kader van 
een onderzoeksproject waarin 
geëxperimenteerd wordt met 
4G-toepassingen in voertuigen.  

onder alle omstandigheden mogelijk 
maakt. Het maakt het mogelijk om 
uw organisatie echt te mobiliseren. 
4G is hierbij niet de enige compo-
nent, maar wel een belangrijke. Het 
is voor bedrijven een van de bouwste-
nen in hun mobiele strategie.”
Pascal Ancian: “Wij merken dat heel 
wat bedrijven en organisaties er 
actief naar vragen. Mobiliteit is 
momenteel erg actueel.  Alle bedrij-
ven stellen zich vragen over het mo-
biliseren van hun organisatie. Som-
mige gaan snel tot actie over, andere 
minder snel. Het mobiele netwerk 
staat centraal bij deze transformatie. 
Hierbij zullen bedrijven overschake-
len van vaste pc’s naar mobiele 
toestellen als smartphones of tablets. 
Hun werkplek wordt mobiel. Maar 
tegelijk rijst er een resem andere 
vragen over toestellen, toepassingen 
en de beveiliging en het beheer ervan.”

4G is dus erg van tel voor 
het verbinden van mensen, 
maar wat met machines? 
Denk maar aan M2M-toepas-
singen of het zogenoemde 
Internet of Things? 
Pascal Ancian: “4G is echt volledig 
ip-gebaseerd. Dus in die zin is dat al-
vast een meer logische manier om 
machines of zaken te connecteren. 
Denk bijvoorbeeld aan trajectcon-
trole van auto’s. Er zijn M2M-toe-
passingen die niet veel bandbreedte 
nodig hebben. Maar er zijn er ook, 
zowel voor consumenten als voor 
bedrijven, waar die extra capaciteit 
en bandbreedte wel nodig is, zoals bij 
het draadloos doorsturen van came-
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rabeelden en het inzoomen op die 
beelden.” 
Declan Lonergan: “Ik denk dat op 
korte termijn M2M een interessant 
domein is, waar nog veel te gebeuren 
staat. Al is bij de meeste projecten
inderdaad geen hoge bandbreedte 
nodig. In veel gevallen gaat het
bij M2M ook om de kostprijs die
laag moet zijn en waarbij zoveel
mogelijk bespaard moet worden.
Ik zie M2M momenteel dus niet als 
een kritische drijfveer voor 4G.”

Hoe zal 4G zich verhouden
tot de vaste netwerken? 
Zullen deze worden vervan-
gen?
Declan Lonergan: “Ik denk dat vaste 
lijnen in functie van snelheid altijd 
een streepje voor zullen hebben.
Al vermoed ik geleidelijk wel een 
soort vervanging van vaste lijnen 
door mobiele verbindingen. Dat zal 
niet massaal zijn. Maar iets waar 
vroeger misschien alleen een vaste lijn 
kon dienen, heeft  intussen wel
een volwaardig alternatief. Het is 
vooral in die zin dat je die vervanging 
moet zien.”
Pascal Ancian: “Mobiele verbindin-
gen zijn vandaag ook meer en meer 
een back-up of alternatief voor een 
vaste verbinding, bijvoorbeeld om bij 
panne als bedrijf snel over te schake-
len en toch operationeel te blijven. 
Voor tijdelijke kantoren is zo’n mo-
biele verbinding natuurlijk heel snel 
uitgerold. Dan zijn ze een waardig 
alternatief voor vaste verbindingen. 
Met 4G hebben bedrijven en consu-
menten dezelfde gebruikerservaring 

als bij vaste verbindingen. Mobiel en 
vast staan dus gelijk. Dat is voor het 
eerst in de geschiedenis.”

4G is een wereldwijd verhaal. 
Welke landen of regio’s zijn 
voorloper in 4G?
Pascal Ancian: “Als het op 4G aan-
komt, voeren Azië en de Verenigde 
Staten de hoofdtoon. Europa was 
lang toonaangevend in 2G en in
zekere zin ook in 3G, maar moet nu 
een achterstand inhalen. Inzake

Voor de game-industrie 
Dankzij 4G kunnen gamers via een
aangepaste bril overal en altijd tegen
elkaar spelen. Dit op basis van augmented 
reality, waarbij aan een bepaald beeld
elementen worden toegevoegd.

aantal 4G-gebruikers zijn de
Verenigde Staten de leider met 
60  miljoen 4G-gebruikers. Dat is
iets minder dan 20 procent van de 
bevolking. Maar in verhouding staan 
sommige landen zelfs nog verder.
In Zuid-Korea is de penetratie voor 
4G al 40 procent, in Japan ruim
20 procent. Al denk ik wel dat
gebruik van 4G in West-Europa snel 
zal toenemen en we dus onze achter-
stand zullen inhalen.”

Uploadsnelheid

Responsetijd (korter is sneller)

Downloadtijd 1GB (korter is sneller)

Uploadtijd 1GB (korter is sneller)

5,8 Mbit

120 msec.

20 min.

Downloadsnelheid
14,4 Mbit

150 Mbit

20 msec.

2,3 min.

6 min.
1 min.

50 Mbit

3G versus 4G: 
een wereld van verschil

4G3G

M
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1. Wat houdt Enterprise Mobility 3.0 in voor 
bedrijven en wat kan het hun bieden?

Mobiliteit heeft  recent een hele transformatie doorgemaakt, 
ook in bedrijven. In het verleden zag men telecom als pure 
kosten, waarbij de connectiviteit vooropstond. Maar intussen 
wordt het een sleutelelement in uw beleid. We merken onder 
meer dat smartphones en tablets met bijbehorende apps aan 
belang winnen in bedrijven, en bij de eindgebruiker in het
bijzonder. Tot voor kort werd mobiele telefonie vooral als een 
uitgavenpost beschouwd. Vandaag kan het voor een boost in 
de productiviteit en de effi  ciëntie van uw interne medewer-
kers zorgen, met een reële return on investment. Maar het is 
meer dan dat. Tegelijk is Enterprise Mobility 3.0 een giganti-
sche kans om uw klantenervaring en -tevredenheid op te
vijzelen dankzij applicaties die uw klanten direct verbinden 
met uw bedrijf en uw producten.

2. Wat is de positie van Mobistar in het verhaal 
van Enterprise Mobility 3.0?

We willen onze klanten begeleiden in hun weg naar Enterprise 
Mobility (EM 3.0), in het mobiliseren van hun hele organisatie 
en hun processen. Wij weten dat dit niet op één dag gebeurt. 
Wij bieden als uitgelezen expert in mobiliteit alle bouwstenen, 

ook in strategisch opzicht, om deze transformatie te bewerkstel-
ligen. Wij beschikken hiervoor over een heel ecosysteem aan 
partners. Zo hebben we alle kennis en competenties die nodig 
zijn om uw onderneming en haar processen te mobiliseren. 

3. Wat zijn volgens u de belangrijkste
bouw stenen in het aanbod

van Mobistar rond EM 3.0?
Netwerkconnectiviteit is de basis. Dat staat buiten kijf.
Vandaag is dat 3G, morgen 4G. Grote dekking en hoge 
bandbreedte staan hierbij voorop. Daarbovenop bieden we 
een portfolio van mobiele toestellen met bijbehorende
diensten. Een ander sleutelelement zijn toepassingen om 
deze toestellen en hun data te beheren en te beveiligen.
Dat gaat dan niet enkel om het verbinden van mensen
en mobiele toestellen, maar ook om het verbinden van
machines, het zogenoemde M2M. En de laatste bouwsteen 
vormt het beheer van de applicaties, en het platform om die 
applicaties te integreren in uw organisatie. Alle bouwstenen 
bieden wij geïntegreerd  aan, met de klantenondersteuning 
als bindmiddel voor al deze lagen. En met Mobistar
als zogenoemde single point of contact voor uw organisatie.

Mobistar is uitgelezen partner in 
uw weg naar Enterprise Mobility 3.0

Jean-François Metais,
Marketing Program Manager bij Mobistar

2 Mobistar-experts aan het woord
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1. Ziet u EM 3.0 als een van de grote drijfveren 
voor mobiele en convergente netwerken?

Het mobiliseren van bedrijfsprocessen en de expontentiële 
toename van dataverkeer zorgt voor een stijgende druk op het 
netwerk. Hoewel het bij EM 3.0 niet per definitie om enorm 
grote bestanden gaat – bij M2M spreken we soms van enkele 
kilobytes per sessie – zijn er voor nieuwe toepassingen, zoals de 
streaming van video of directe toegang tot bedrijfsbestanden, 
nogal wat vereisten. Natuurlijk moet de dekking en capaciteit 
van uw mobiel netwerk gegarandeerd zijn, maar u moet ook 
kunnen steunen op een centraal high performance-netwerk. 

Dat heeft Mobistar er dan ook toe aangezet om in 2013 niet 
minder dan 150 miljoen euro bijkomend te investeren in zijn 
netwerk en 4G versneld uit te rollen. De sterke band tussen vas-
te en mobiele netwerken wordt eveneens weerspiegeld in onze 
portefeuille met B2B-oplossingen. Het gaat toch om de 
wisselwerking tussen vast en mobiel, denk maar aan het 

aanbod van Mobistar rond Matrix Solutions, dat focust op de 
convergentie tussen vaste en mobiele netwerken.

2. Zijn er specifieke netwerkvereisten voor EM 3.0 
en in welke mate zullen die nog veranderen?

Om volop te genieten van de mobilisering van bedrijfsprocessen, 
is het belangrijk dat een maximaal aantal gebruikers gemobili-
seerd wordt. Net zoals we mobiele communicatie enkele jaren 
geleden ‘bevrijd’ hebben met de introductie van ons Fleet-con-
cept (gratis bellen tussen collega’s), willen we dat het mobiele aan-
bod aangepast is aan de verwachtingen van EM 3.0, met mobiele 
data tegen een competitieve prijs. Met onze zogenoemde shared 
bundles, waardoor bedrijven altijd binnen hun vooropgestelde 
budget blijven. Met een toepassing zoals onze Business Zone 
waarbij bedrijven hun kosten kunnen controleren. En, omdat 
zakendoen niet stopt bij de grenzen, met specifieke roamingtarie-
ven voor medewerkers die sporadisch of regelmatig in het buiten-
land vertoeven. Zoals Jean-François al zei: dankzij ons ecosysteem 
aan partners helpen we onze klanten ook met toestellen, fleet-
management-toepassingen of sectorspecifieke applicaties. 

3. Wat zijn volgens u de belangrijkste mobiele 
applicaties in de professionele sfeer? 

Waar duikt EM 3.0 het meest op?
Eigenlijk overal, want meer en meer bedrijven bekijken en over-
wegen EM 3.0. Hierbij gaat het zowel om horizontale als verticale 
toepassingen. Als u ziet welke bedrijfsapplicaties momenteel het 
meest mobiel gaan, gaat het over verkoopteams, of technici die 
onderweg hun opdrachten en documentatie krijgen op een mo-
biel toestel. Verder worden ook meer geavanceerde toepassingen 
door zeer specifieke beroepen ingezet. Door taxichauffeurs bij-
voorbeeld, of door agenten van publieke instanties die delicten 
vaststellen, er een beveiligde foto met geotagging aan toevoegen 
en onmiddellijk het proces-verbaal opsturen. Klanten voelen de 
voordelen van het mobiliseren van hun processen en applicaties. 
Al willen ze in elk geval de controle over de kosten en beveiliging 
van al deze mobiele apparaten en toepassingen. Liefst als een 
dienst en aangeboden door een betrouwbare en ervaren partner 
als Mobistar. We evolueren met onze diensten rond EM 3.0 
duidelijk naar een mobility as a service-aanbod: geïntegreerd 
en helemaal in functie van onze klant.

De huidige explosieve toename van smartphones en tablets legt de basis van waar het in uw 
bedrijf echt om draait: Enterprise Mobility 3.0, waarbij uw medewerkers en bedrijfsprocessen 
mobiel gaan. “Met productiviteit, efficiëntie en klantentevredenheid als beloftes.”  

Pierre Demarets, 
B2B Marketing Manager bij Mobistar

Ontdek	onze	visie	op	Enterprise	Mobility	3.0:	 
http://business.mobistar.be/em3.0. 

Mobistar	is	uitgelezen	partner	in	uw	weg	naar	Enterprise	Mobility	3.0	 15

“  We investeerden 150 miljoen euro 
extra in ons netwerk in 2013 ”
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Goed mobiel internet 
is even belangrijk als 
een goed bed

Olivier Uytterhoeven, 
Director of MIS, Brussels Complex bij Starwood-groep. 

Starwood Hotels
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Talloze klanten met 
evenveel specifieke eisen
De Sheraton-hotels ontvangen jaarlijks duizenden klanten, 
onder wie heel wat zakenmensen. “En die hebben heel speci-
fieke eisen als het op communicatiemogelijkheden aankomt”, 
vertelt Olivier Uytterhoeven, Director of MIS, Brussels 
Complex bij de Starwood-groep. “Zij willen immers op elk 
moment en waar dan ook in hun hotel kunnen werken zoals 
op kantoor, én ontspannen zoals thuis.” 

Net dat ietsje meer
Betrouwbaar, veilig en supersnel mobiel internet is het strikte 
minimum voor zakenmensen. Hotels die dat niet te allen tijde 
kunnen garanderen, hebben snel afgedaan. “Daarom werken 
we al jaren samen met Mobistar”, zegt Olivier Uytterhoeven. 
“En hoeveel een klant ook gewend is op het gebied van tele-
com, we willen hem altijd net dat ietsje meer bieden. We zijn 
pas tevreden als hij denkt: “Dat wil ik ook thuis of op het 
werk.” Maar even belangrijk is uiteraard de communicatie tus-
sen de medewerkers in elk hotel en tussen de hotels onderling.”

Klaar voor elke klant  
én voor de toekomst
Olivier Uytterhoeven: “Onze klanten verwachten 
flexibiliteit van ons. Neem nu ons hotel (het enige) op de 
luchthaven van Zaventem. Daar worden heel vaak meetings 
en conferenties gehouden waarbij klanten presentaties 
willen geven met live internet. Ze verwachten unieke ip-
adressen voor 400 tot 500 mensen, een aantal dedicated 

lines, gepersonaliseerde boodschappen in de hotelkamers, 
enzovoort. In Aloft, ons nieuwste hotel met een heel 
eigentijdse inrichting en aparte aanpak, bieden we dan weer 
alle nieuwste mogelijkheden om hard te werken én hard te 
ontspannen op smartphone, tablet en laptop.” 
“We zijn trouwens ook helemaal klaar voor 4G. De infrastruc-
tuur staat op punt in al onze hotels, onze operator staat te pope-
len om het aan te bieden in Brussel en onze klanten kunnen niet 
wachten om sneller dan ooit te surfen. Laat maar komen, dus.”

In de Brusselse Sheraton-hotels (Le Méridien, Sheraton Brussels, 
Sheraton Brussels Airport, Four Points en het hippe, eigentijdse Aloft) 
staat de klant centraal. Altijd. En die klant wil onder meer het beste op 
het gebied van communicatie. Mailen, surfen, bellen, conference calling, 
videovergaderen, … Het moet vlot gaan, elke keer opnieuw. En dat geldt 
ook voor de interne communicatie in en tussen de hotels.

4G, da’s 10 keer sneller downloaden dan met 3G. 
De uploadsnelheden kunnen dan weer oplopen 
tot maar liefst 46 Mbps. Supersnel mobiel surfen 
was nog nooit zo supersnel.

4G in de startblokken

Dankzij het 4G-netwerk kan u dus waanzinnig snel:
• videoconferenties houden
• professionele bestanden downloaden
• zware  bestanden overzetten
• toegang krijgen tot al uw data in de cloud
• toegang krijgen tot online samenwerkingstools
• van uw smartphone uw mobiel kantoor maken.

Met Mobistar geniet u ook van 4G op uw iPhone.  
Want we zijn door Apple gecertifieerd voor deze 
nieuwe mobiele telecommunicatienorm.

M
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iPhone 5s (links)

EEN TOPPER
MET INGENIEUZE 
INNOVATIES
Laten we beginnen met de 5s met 16, 32 of 64 GB opslag-
ruimte, het absolute vlaggenschip onder de iPhones. 
Eerste vaststelling: we kunnen kiezen uit 3 kleuren, wat 
gerust een evolutie mag worden genoemd. We laten ons 
verleiden door het goudkleurige model, maar weten uiter-
aard dat echte schoonheid vanbinnen zit. 

Vergeet uw wachtwoord
Meteen maken we kennis met een van de opvallendste 
innovaties. De homeknop van de iPhone 5s is een 
vingerafdruklezer geworden, Touch ID genoemd.
Het toestel ontgrendelen, app-shoppen, liedjes kopen, …
we doen het met één aanraking op de ultraheldere 4-inch- 
Retina Display, zonder een wachtwoord in te voeren. Iets 
zegt ons dat álle smartphones straks die feature zullen 
hebben. ‘Forward thinking’ noemen ze dat bij Apple.

De snelste ooit
Tweede belangrijke vaststelling: de iPhone 5s is verschroei-
end snel met zijn gloednieuwe A7-processor. Ze liegen niet 
bij de producent: dankzij de 64-bitsprocessor is deze 
bolide tweemaal sneller dan zijn voorganger. En raadt u 
maar eens hoeveel sneller hij is dan de allereerste iPhone. 
Zes… envijft ig keer. Een plezier om mee te werken. 

Ook nieuw zijn onder meer:
• de M7 motion coprocessor die onze bewegingen

opslaat en gebruikt bij apps
• de sterk verbeterde 8-megapixel-iSight-camera
• de ultrasnelle LTE-compatibiliteit om alles uit

het 4G-netwerk te kunnen halen.

Allemaal goede redenen om met een gerust hart
te zwichten voor dit toptoestel.

De nieuwe iPhones 
beschikbaar bij Mobistar

Keuze uit 
3 metaal-

kleuren

LTE:geschikt 
voor 4G

4-inch-
Retina Display

(1136 x
 640 pixels)

64-bit
A7-processor.

Tot 64 GB 
opslagruimte.

Met M7 
motion 

coprocessor 
voor constante 
registratie van 

bewegingen

Touch ID: 
vinger-

afdruklezer
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iPhone 5c (rechts)

KLEUR- ÉN 
TECHNOLOGIE RIJK
Wie had ooit gedacht dat een iPhone in 5 kleuren zou uitkomen? 
En de 5c met 16 of 32 GB opslagruimte en 4-inch-HD-Retina 
Display (1136 x 640 pixels) is ook rijk aan technologie. Deze 
speelse uitvoering doet uiterst snel wat we vragen dankzij de 
krachtige A6-processor. De meest trendy der iPhones is
ook helemaal klaar voor de toekomst dankzij zijn LTE-
compatibiliteit voor het supersnelle 4G-netwerk. 
Net als de 5s beschikt dit toestel bovendien over een 
geoptimaliseerde 8-megapixel-iSight-camera met onder andere 
een krachtigere sensor en groter diafragma, een continue burst-
modus en automatische beeldstabilisatie. Geen wonder dat het 
klikt met de 5c, ook bij weinig licht.

Nieuwe iPhone 4S

HEEL POPULAIR,
EN NIET ALLEEN 
DOOR ZIJN PRIJS
399 euro inclusief btw. Zo weinig betaalt u voor de nieuwe 
iPhone 4S (8GB). Maar wat krijgt u voor dat geld? Eigenlijk 
heel veel. Het kloppende hart van deze iPhone is bijvoorbeeld 
de nagelnieuwe iOS 7. De A5-processor levert bovendien meer 
dan behoorlijke prestaties: het toestel hapert niet, ook niet 
wanneer we multitasken. 
Ook inbegrepen bij de zachte prijs: de nieuwe 8-megapixel- 
iSight-camera. En ook Siri, de spraakgestuurde assistent die af-
spraken in onze agenda zet, binnenkomende berichten voor-
leest, onze wekker instelt, het weerbericht oproept en veel meer. 

Het is altijd een beetje feest als Apple een nieuw product lanceert. 
We onderwerpen de nieuwste iPhones aan een grondige test. 
We verklappen alvast dit: Apple en Mobistar bieden nu een sexy 
en performant toptoestel voor elke smaak én elk budget.

Keuze uit 
5 kleuren

LTE:geschikt 
voor 4G

4-inch-
Retina Display
(1136 x
 640 pixels)

A6-processor
Tot 32 GB 
opslagruimte

4-inch-
Retina Display

 640 pixels)

Keuze uit 

en performant toptoestel voor elke smaak én elk budget.

LTE:geschikt 

A6-processor

opslagruimte

MEER INFO OF EEN NIEUWE IPHONE KOPEN? 
Snel naar http://business.mobistar.be/toestellen!

En met Mobistar geniet u ook van 4G op uw iPhone.
Want we zijn de partner van Apple voor
deze nieuwe mobieletelecommunicatienorm.
Meer weten over 4G? Bezoek dan razendsnel
http://business.mobistar.be/4G.
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Draai Microsoft Office 
op uw iPhone of iPad
De iPad is een fantastische tablet. Het enige 
wat we soms missen, is Microsoft  Offi  ce. 
Daar bestaan wel fl ink wat alternatieven 
voor maar wie zich graag aan de Microsoft -
suite houdt, heeft  daar lak aan. Een offi  cieel 
Offi  ce-pakket is er helaas nog niet maar 
via een omweggetje kan u Word, Excel en 
PowerPoint toch op uw iPad draaien. 
CloudOn maakt het mogelijk om uw 
tekstdocumenten, spreadsheets en presen-
taties aan te maken, te bekijken én te be-
werken op uw tablet of smartphone.

De fi les hoeven zelfs niet op uw apparaat 
te staan. CloudOn werkt naadloos samen 
met de belangrijkste clouddiensten zoals 
Dropbox, Box, Google Drive en SkyDrive. 
Dit is een must voor teamspelers.

LET WEL, de app is gratis maar het 
abonnement niet. Om CloudOn één maand te 
gebruiken, betaalt u 2,69 euro (incl. btw). Een 
jaarabonnement kost 26,99 euro (incl. btw).

MEER INFO? www.cloudon.com.
CloudOn is gratis en eenvoudig te 
downloaden via de App Store.

Kilometer 
statistieken
Sinds dit jaar moeten 
werknemers en 
zaakvoerders voor elke 
beroepsmatige rit de 
kilometers opschrijven. 
De belastingsdienst 
maakt nu een 
onderscheid tussen ritten
om privéredenen en 
verplaatsingen voor uw 
job. In de praktijk blijkt
dit vaak te tijdrovend,
te saai en te ingewikkeld. 
Bovendien is de kans dat 
u bepaalde ritten vergeet 
te noteren erg groot. 
Tenzij u Mileage
Tracker op uw Android-
apparaat installeert.
Mileage Tracker is een 
gebruiksvriendelijke app. 
U hoeft enkel op Start, 
Stop of Pauze te tikken 
wanneer u vertrekt of 
aankomt. Bent u uw trip 
per ongeluk toch 
vergeten stop te zetten, 
dan kan dat achteraf 
eventueel ook nog
door de eindbestemming 
manueel in te voeren. 
Vervolgens krijgt u 
allerlei statistieken
te zien over uw trips.
Nog interessanter is
dat u verschillende 
gebruikers en 
verschillende voertuigen 
kan aanmelden. Gebruikt 
u een Dropbox-account? 
Dan kan u uw statistieken 
in de cloud bewaren 
zodat u ze via elk ander 
apparaat kan opvragen.

MEER INFO? 
www.softmimo.com. 
Mileage Tracker kost
2,99 euro (incl. btw)
en is eenvoudig
te downloaden
via Google Play.

Ontdek hier praktische oplossingen 
voor onmiddellijk gebruik 
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Wie HootSuite for Twitter & Facebook 
op zijn of haar smartphone of tablet 
installeert, heeft  in principe de aparte 
apps voor de populairste sociale 
netwerken niet meer nodig. Nadat u 
een HootSuite-account aangemaakt 

hebt, volstaat het om eenmalig in te 
loggen met de accounts die u wenst toe 
te  voegen. Tot nu toe biedt de Hoot-
Suite-app ondersteuning voor Twitter, 
Facebook, Facebook Pages, Foursquare 
en LinkedIn.

Het merendeel van de basisfuncties – 
uw stream volgen, berichten posten, 
reageren, liken – kan u perfect vanuit 
de mobiele HootSuite-app. Helemaal 
handig is dat u zelfs statussen of tweets 
kan klaarzetten om ze pas later te
publiceren. Door het plannen van
uw posts blijven al uw accounts live. 
Ook wanneer u even offl  ine bent.
De mogelijkheden van HootSuite zijn 
ontzettend uitgebreid. Grote bedrijven 
kunnen kiezen voor een Pro- of Enter-
prise-account om zo meerdere mensen 
tegelijkertijd toegang te geven tot het 
sociale dashboard. Ook handig is dat u 
met zo’n betalend account rapporten en 
statistieken over de content op uw
sociale netwerken kan opvragen. Op die 
manier leert u uw publiek beter kennen 
en weet u onmiddellijk welke sociale 
campagnes succesvol zijn.
HootSuite is ook beschikbaar als com-
puterapplicatie. Het standaardaanbod 
is volledig gratis. Voor een Pro-account 
betaalt u 7,19 euro per maand (inclu-
sief btw). U kan echter een maand 
gratis proberen vooraleer u in uw
portefeuille duikt.

MEER INFO? www.hootsuite.com
HootSuite is helemaal gratis en 
eenvoudig te downloaden via
de App Store of Google Play. 

Hootsuite: social media management

Behoud het overzicht

Beheer uw telecomcontract eenvoudiger
Voortdurend bellen naar de klantendienst is verleden tijd. 
Mobistar maakt u het leven makkelijker. De Mobistar-
klantenzone biedt u op elk moment een gedetailleerd over-
zicht van uw volledige vloot; tarieven, opties, abonnement-
gegevens, facturen, ... 
In onze klantenzone kan u terecht voor diverse aanpassingen 
en controles. Zo kan u een nieuwe pukcode opvragen, tarieven 
controleren of mogelijke opties checken. Ook uw abonne-

mentsgegevens en facturen bevinden zich online. Deze
kunnen in xls gedownload worden. Praktische informatie 
(sim, tariefplan, activeringsdatum, ...) is gemakkelijk terug te 
vinden dankzij onze handige zoekfunctie. En dat zonder tele-
foontjes naar de klantendienst. Weer kostbare tijd uitgespaard!

REGISTREER U SNEL OP 
http://business.mobistar.be/klantenzone, 
zodat u kan genieten van de vele voordelen.

Twitter, Facebook, LinkedIn, Foursquare, … Wie zijn 
sociale netwerken goed wil onderhouden moet daar fl ink 
wat tijd en energie in stoppen. Tenzij u HootSuite gebruikt. 
Dit dashboard laat toe om al uw sociale netwerken op één 
plek te volgen en te beheren. Waar u ook bent.



Geïnteresseerd	in	deze	
revolutionaire	iPhone?	Ga	naar	
http://business.mobistar.be/toestellen.

4G	op	uw	iPhone?	Dat	kan	met	Mobistar.	
Meer	info	vindt	u	op	
http://business.mobistar.be/4G.

Blijf vooruitdenken.
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De digitale 007

De BeeWi Wifi  Camera Buggy ziet er op 
het eerste gezicht uit als een stukje speel-
goed, maar vergis u niet. Deze piepkleine 
buggy rijdt probleemloos in de kleinste 
holtes en onbereikbare hoeken van elk
gebouw. Het praktische nut? De inge-
bouwde camera fi lmt de omgeving zodat u 
zich niet langer in allerlei bochten hoeft  te 
wringen. De BeeWi doet al het voorbe-
reidende werk voor u.
U bestuurt de buggy eenvoudigweg 
met uw smartphone. Alle opnames 
die de BeeWi maakt, worden ook 
rechtstreeks naar uw smartphone 
gestuurd. De buggy haalt een top-
snelheid van 17 kilometer per uur 
met een maximaal bereik van 30 meter. 
Hoeveel minuten u fi lmt of hoeveel foto’s 

u maakt, hangt volledig af van het be-
schikbare geheugen op uw smartphone.

De BeeWi Buggy is nu te koop voor 
99,90 euro (incl. btw).

Licht maakt 
wél geluid

Om thuis overal naar uw 
favoriete hits te luisteren, 
hoeft  u heus niet te investe-
ren in een peperduur mu-
zieksysteem. In plaats van 
een stereoketen of inge-
bouwde speakers in elke 
ruimte, gebruikt u toch
gewoon de StriimLIGHT 
van AwoX. Deze energiear-
me led-gloeilamp komt 
compleet met een inge-
bouwde bluetooth-luid-
spreker die – uiteraard 
draadloos – verbinding 
maakt met uw muzie spe-
ler. U hoeft  verder geen 
nieuwe verlichting te ko-
pen, de StriimLIGHT 
past in elke standaard-     
fi tting. AwoX levert er 
standaard een afstandbe-
diening bij, waarmee u het 
licht afzonderlijk in- en uit-
schakelt, het volume van
de muziek aanpast of het 
geluid volledig uitschakelt.

Een exemplaar kost tussen 
60,90 euro (incl. btw)
en 151,99 euro (incl. btw), 
afh ankelijk van het geko-
zen formaat van de lamp. 
Surf naar www.awox.com 
voor meer details.

holtes en onbereikbare hoeken van elk
gebouw. Het praktische nut? De inge-
bouwde camera fi lmt de omgeving zodat u 
zich niet langer in allerlei bochten hoeft  te 
wringen. De BeeWi doet al het voorbe-

U bestuurt de buggy eenvoudigweg 
met uw smartphone. Alle opnames 
die de BeeWi maakt, worden ook 
rechtstreeks naar uw smartphone 
gestuurd. De buggy haalt een top-
snelheid van 17 kilometer per uur 
met een maximaal bereik van 30 meter. 
Hoeveel minuten u fi lmt of hoeveel foto’s 

99,90 euro (incl. btw).

3 leuke hebbedingetjes voor de mobiele 
mens en de slimme kantoortijger

Slimme
bagagetracker

Daar staat u dan met uw handbagage in de 
aankomsthal. De bagageband is leeg. Uw 
valies is er helaas niet bij. Op alle luchtha-
vens samen raken er jaarlijks miljoenen 
koff ers verloren. Dankzij Trakdot weet u 

altijd waar uw 

reiskoff er is. Sterker nog, u krijgt een sein-
tje als uw bagage op de band rolt. Nadat u 
de Trakdot van twee AA-batterijtjes voor-
zien hebt, stopt u hem simpelweg in uw 
koff er. Vervolgens kan u uw bagage via een 
slimme iOS- of Android-app traceren. 
Helemaal handig is dat Trakdot ook blue-
tooth gebruikt. Zodra uw reiskoff er zich 

binnen een straal van tien meter bevindt, 
krijgt u een signaal. Op die 

manier hoeft  u niet meer 
zenuwachtig naar de
bagageband te staren.

De Trakdot kost
45 euro (incl. btw, excl. 

verzendingskosten).
Een jaarabonnement kost zo’n 

16 euro. Meer informatie op 
www.trakdot.com. 
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Schakel 
vandaag al over 
op 4G-snelheid!

Gratis	test!

Activeer	4G	Discovery	via	uw	Klantenzone
of	bel	5995	als	u	nog	geen	login	hebt.
Meer	info	vindt	u	op	http://business.mobistar.be/4G

Met 4G Discovery geniet u nu al van 4G. 
Bereik zo ongeziene surfprestaties:

		start	onmiddellijk	een	videoconferentie	op
		download	razendsnel	bestanden
		bekijk	overal	uw	documenten	in	de	cloud
		maak	van	uw	smartphone	uw	mobiel	kantoor.	


