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Uw snelle draadloze verbinding in Europa 1

Met Mobile Everywhere werkt u snel en mobiel in Europa1 met de Portima-toepassingen en maatschappijmodules.
Zaken afsluiten via AS/Web, e-mailen, surfen, het kan allemaal via onze beveiligde verbinding Mobile Everywhere!
Bovendien geniet u via de nieuwste technologie 4G2 van razendsnel internet!
Ook beschikbaar voor tablets!
Wist u dat u ook op uw tablet kan genieten van de vele voordelen van het beveiligd netwerk van Portima? Onze 4Gverbinding is dan ook ideaal om met de apps van Portima te werken op uw tablet!

Mobile Everywhere, iets voor u?
Mobile Everywhere is op maat gemaakt voor elke makelaar die:

Uw voordelen

+ mobiliteit en werk wil combineren, zonder afhankelijk te zijn
van een vaste verbinding,

+ een beveiligde verbinding wil.
+ 3 GB mobiele data per maand³.

+ Mobiliteit
+ Beveiliging
+ Flexibiliteit
+ Snelheid

Welke service geniet u?
Als er zich een probleem met uw verbinding voordoet, maakt Portima de eerste analyse. Gaat het om een probleem
met de 4G-verbinding (en dus niet met uw laptop/tablet), dan doet Portima het nodige om dit te verhelpen.
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In alle landen van de Europese Unie, inclusief Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.
Afhankelijk van het netwerkbereik.
³Boven de limiet van 3GB worden de tarieven van Proximus gehanteerd voor elke extra megabyte (MB).
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Mobile
Everywhere
Hoe werkt het?

Mobile Everywhere verbindt uw laptop of tablet rechtstreeks met het Portima netwerk. Voor de installatie
op uw laptop ontvangt u een simkaart om zich te verbinden. Voor een installatie op tablet, ontvangt u naar gelang uw toestel - een sim-, micro-sim- of nano-simkaart 4.

Uw voordelen
+ Mobiliteit

U bent verbonden met het Portima-netwerk, waar u ook bent in de Europa5.

+ Beveiliging
Mobile Everywhere zorgt ervoor dat al uw transacties binnen het Portima-netwerk volledig beveiligd verlopen.

+ Flexibiliteit
Geen VDSL of kabelverbinding in de buurt? Geen probleem! Als u beschikt over Mobile Everywhere, maakt u overal
in Europa4 een draadloze verbinding met het Portima-netwerk!

+ Snelheid
Maak gebruik van de ongeziene snelheid van 4G en werk onderweg even snel als op kantoor!

U wilt meer informatie?
Surf naar onze website www.portilink.be
of contacteer onze Infoline op het nummer 02 661 44 64.
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U moet beschikken over een toestel dat compatibel is met het 4G netwerk.
In alle landen van de Europese Unie, inclusief Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

5

