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Redundans genom två av Sveriges mest tillförlitliga mobilnät

Sömlös fail-over

Ett fast, konkurrenskraftigt pris

Ett enkelt, samlat datapaket

En lösning med enkel installation

Net1 lanserar en ny lösning M2M Dual för 
verksamhetskritisk kommunikation med två av de 
bästa, rikstäckande, mobiloperatörerna. Det är en 
redundant lösning för uppkoppling av tjänster och 
applikationer över det mobila nätet. Den nya 
lösningen - M2M Dual möjliggör ytterst tillförlitliga 
uppkopplingar med full redundans, tack vare sömlös 
övergång mellan två av Sveriges ledande mobilnät. 
Förlorad uppkoppling riskerar många gånger att få 
direkt affärs- eller verksamhets påverkan, då är 
stabilitet och redundans avgörande.

Med Net1:s nya Dual SIM-tjänst M2M Dual erbjuds 
en enkel lösning till ett komplext problem. Lösningen 
levererar alltid en robust, säker och pålitlig 
kommunikation. Därför är det nu möjligt att kunna 
exkludera dyra separata uppkopplingslösningar för 
att uppnå redundans. En sån här lösning ger fördel till 
alla branscher, från detaljhandeln och skogsindustrin 
till smarta fastigheter och samhällsviktiga 
verksamheter som energiföretag, polis och militär.

Traditionellt har verksamheter med behov av 
redundans tvingats ansluta sig till både det fasta och 
det mobila nätet för att på så sätt kunna försäkra sig 
om att den ena uppkopplingen tar över om den andra 
skulle fallera. En sådan lösning kräver både dubbla 
abonnemangsavtal och teknisk utrustning. M2M Dual 
innebär en enkel installation, enbart ett abonnemang, 
en faktura och ett avtal.

Den nya lösningen kommer att höja kunduppelvelsen 
hos de som Net1 levererar kritisk kommunikation till. 
M2M Dual levereras med redundant uppkoppling och 
en router som kan förkonfigureras för sömnlös 
integration i era IT-system.

Kontakta oss för mer information så berättar vi mer om 
denna unika möjlighet för M2M marknaden.

Få tillgång till Skandinaviens två
bästa nät, på en faktura.

Redundans
Med M2M Dual får du inte bara en uppkoppling du 
kan lita på, du får två av de bästa och mest pålitliga 
näten i Sverige i en och samma uppkoppling. Skulle 
du få problem med en uppkoppling så tar genast den 
andra uppkopplingen över och ger en sömlös fail 
over. Detta gör att du aldrig behöver bekymra dig 
över att din affärskritiska data inte är tillgänglig. 

Täckning
Du borde alltid kunna placera din tekniska utrustning 
där den behöver vara, och aldrig behöva tänka på 
om det kommer att fungera på den platsen. När du 
använder M2M Dual är det inte längre ett problem. 
Med två rikstäckande nät levererar vi en uppkoppling 
över hela Sverige.

Return of investment (ROI)
När din utrustning slutar fungera kostar det oftast 
mycket pengar. Du kommer att spendera tid på att 
felsöka och du behöver kanske besöka platsen för 
något så enkelt som en omstart. Det innebär att du 
spenderar pengar på bensin och viktigare, arbetstid 
som annars kunde spenderas på andra affärsviktiga 
områden.

Pris
Det är dyrt för alla företag att ha redundans för att det 
behövs två separata uppkopplingar, och dubbel 
teknisk utrustning. Med två mobila nät i en och 
samma uppkoppling, och sömlös fail-over, blir det 
säkrare, pålitligare och billigare för alla företag att 
uppnå redundans.

Digi WR31

- Enkel radiomodul
- Övervakningsplattform
- Byggd för krävande industriellt bruk

Virtual Access GW3300

- Dubbla radiomoduler
- Avancerade funktioner
- Väldigt stöt och vibrationstålig

Lågprofilantenn

- Dubbla radiomoduler
- Multi-frekvensband stöd
- Perfekt för lösningar med redundans

Vad löser M2M dual för dig?

Rekommenderad utrustning

• M2M Dual - 1 GB
• M2M Dual - 3 GB
• M2M Dual - 5 GB

Datamängder

• Förkonfiguration
• Utbytesgaranti
• Fjärrkonfiguration och -uppdatering
• Utökad Support
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