En simpel,
skalérbar og
fremtidssikret
løsning

TDC Erhverv IoT Connectivity
Managed IoT Connectivity baner vej for intelligente løsninger

Internet of Things, oftest kaldet IoT, er et netværk af intelligente enheder, der
kan indsamle og dele data samt interagere i realtid. Det skaber en unik mulighed
for alle industrier til at øge deres værdiskabelse og understøtte den digitale
transformation. For at lykkes med dette stilles der store krav til forbindelsen – og
det er vi eksperter i hos TDC Erhverv.

Hos os får I:
• Globalt 2G, 3G og 4G netværk i 180+ lande samt et nationalt Narrowband IoT
netværk
• Administration af forbindelser via vores Connectivity Management-platform
• Kompetent løsningsrådgivning og support af IoT-eksperter
Læs mere om teknologivalg, løsningsstruktur og indhold på næste side.

Fuld kontrol over jeres IoT-forbindelser
Da IoT-enheder oftest er placeret steder, hvor tilgængeligheden kan være udfordret,
giver muligheden for fjernstyring af sin forbindelse stor værdi. Med vores IoT
Connectivity-løsning får I altid fri adgang til Vodafones cloudbaserede, funktionsrige
og fremtidssikre Connectivity Management-platform, som giver jer fuldt overblik og
simpel administration af alle jeres IoT-forbindelser fra TDC Erhverv.

Platformen giver jer følgende funktioner
Komplet overblik over status og forbrug i realtid
Fleksibel administration fx provisionering, aktivering, berostillelse og deaktivering
Automatiserede notifikationer, event-triggers og alarmer
Enkle monitorerings- og diagnosticeringsværktøjer
Forbrugs- og overvågningsbaserede rapporter og dashboards

TDC Erhverv er Danmarks største og mest erfarne
udbyder af it- og kommunikationsløsninger

Kontakt os og
hør mere på
65 99 78 95

Læs mere om
løsningen på
tdc.dk/iotconnectivity

1.
Den rette
netværksteknologi til
din løsning

2.
Vælg den
rette datamængde til
din løsning

Traditionelt Mobilnetværk – 2G, 3G & 4G

LPWAN – NB-IoT

Beskrivelse

Traditionelle mobilnetværksteknologier, som afdækker en lang række brugerscenarier på global skala

Et Low-Power Wide Area Network (LPWAN)
specielt udviklet til IoT

Datahastighed

~2 Mbps (2/3G) / ~30 Mbps (4G) / ~1.9 Gbps (5G)

140 Kbps

Månedligt dataforbrug 2 MB – 25 GB

1 KB – 5 MB

Batterilevetid

Uger / måneder

>10 år

Brugerscenarier
(eksempler)

Sofistikerede enheder med høj performance, højt strømforbrug og høj datahastighed

Enheder med lavt dataforbrug og lavt latenskrav

Digital signage

Overvågnings-kameraer

Utilitymeters

Drone-kontrol

Global tracking af enheder

Wearables

Tracking af enheder

Parkeringsautomater

Sundheds-monitoring

Vandpumper

Landbrugsmonitoring

2G, 3G og 4G

NB-IoT

5 abonnementer med inkluderet data
– gratis oprettelse

3 abonnementer med inkluderet data
– gratis oprettelse

Inkluderet:
• Roaming i EU
• 10 sms’er
8 MB

1 GB

Datapakker
500 MB

Datapakker
2 MB

100 MB
10 MB
5 MB

500 KB

+ Mulighed for global roaming,
SMS pakker og tale

I kan også få en løsning specifikt til jeres behov

3.
Nogle
løsninger
kræver
avancerede
ydelser

Platforms API-Integration

Øget sikkerhed (privat APN)

Mulighed for at integrere løsningen til egne
IT applikationer via API.

Privat APN - et lukket VPN netværk der tilknyttes dit eget IT netværk

TDC Erhverv er Danmarks største og mest erfarne udbyder af it- og kommunikationsløsninger

