HERTZINGER IP-Nautica volgsysteem:
Internet
Internettoegang wordt steeds belangrijker en er is steeds meer volume nodig. Tot op heden een lastige
situatie voor bijvoorbeeld de scheepvaart. In veel gevallen is er helemaal geen verbinding of is de enige
aanwezige verbinding (UMTS) niet toereikend genoeg om te voldoen aan de grote informatiestroom die
vandaag de dag nodig is.
Schepen buiten Europa krijgen te maken met “dataroaming” of
verschillende UMTS abonnementen per land.
Nu overal en altijd internet
Dit is nu niet meer nodig. Er is een zeer intelligent Internet via
Satellietsysteem dat de satelliet onder alle omstandigheden volgt
en zorgt voor een betrouwbare breedbandverbinding van 2Mbps
tot 10Mbps, alleen in Europa via de ASTRA satelliet. Dit unieke
Hertzinger IP-Nautica systeem is speciaal ontwikkeld voor de
scheepvaart. Dit heeft geresulteerd in een kleiner systeem,
ontwikkeld speciaal voor midden Europa waarbij de 61 cm of 85
cm schotelantenne altijd voldoende capaciteit heeft om, in
combinatie met de dienst die door Hertzinger wordt aangeboden,
via de ASTRA satelliet een breedband internetverbinding te
garanderen.
Buiten Europa wordt het systeem groter, met een 100 cm schotel
is nagenoeg overal op de wereld internet-access mogelijk.
Internet Europa abonnement
Er zijn twee pakketten beschikbaar, het “Entree-pakket” en het “Profi-pakket”, afhankelijk van het verbruik.
Het Entree-pakket heeft een verbinding van 6Mbps en een download volume van 3Gbyte per maand. Met het
Profi-pakket beschikt men over een 10Mbps verbinding met een download volume van 10Gbyte. Wanneer de
download wordt overschreden kan er online extra volume worden besteld. Als extra service is de dienst
“Freezone” beschikbaar waarbij ’s nachts (tussen 24:00 en 06:00 uur) ongelimiteerd gedownload kan
worden. Dit volume wordt niet bij het reguliere volume meegeteld.
Internet Global abonnement
Voor het Global Access zijn er ook twee pakketten beschikbaar, het “Start-pakket” en het “Premiumpakket”, afhankelijk van de snelheid. Het Start-pakket heeft een verbinding van 4Mbps down en 1Mbps up
met onbeperkt volume. Met het Premium-pakket beschikt men over een 8Mbps down en 2Mbps up
verbinding met onbeperkt volume.
Bellen
Met het Hertzinger IP-Nautica systeem kan er optioneel worden getelefoneerd. Met deze VoIP (Voice over
IP) telefonie kan er zeer voordelig worden getelefoneerd waarbij geen vertragingen optreden, er is
nauwelijks verschil tussen een vaste verbinding of via het Hertzinger IP-Nautica systeem. Bellen naar het
binnenvaartschip kan met een locaal netnummer (010, 030 e.d.) en schepen onderling bellen gratis.
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Footprint Europa
In de gehele footprint is een verbinding mogelijk van 10Mbps

Footprint Global

In het donkerblauwe gebied is het gedeelte waar de snelheden van 4 of 8Mbps altijd haalbaar
zijn. In het lichtblauwe gebied kan geen garantie worden gegeven dat deze snelheden gehaald
worden wel is er altijd een goede verbinding mogelijk.
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Prijzen

Hardware Europa Systeem
Omschrijving

Prijs ex. BTW

HERTZINGER ASTRAConnect Ku-band volgsysteem Europa
10Mbps - 3-assig KNS A6 VSAT dome

10.500,00

Standaard installatiekosten1 Ku band volgsysteem
uitgaande van 16 montage- en configuratie-uren, zonder reisuren.

944,00

Engenius WiFi Access Point (meerdere mogelijk)

106,61

Scantrust paal 1 meter passend op KNS A6 dome

800,00

Europa Diensten jaarcontract
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Prijs ex. BTW per
maand

Max download

Max upload

Totaal volume

Entree - 10Mbps

256Kbps

3 GByte

99,00

Profi - 10Mbps

256Kbps

10 GByte

199,00

Additionele Europa diensten
Omschrijving

Prijs ex. BTW

Voordelig bellen (per maand)

p/m 15,00

Extra volume per GigaByte

19,00

Free Zone (gratis download tussen 24:00 ~ 06:00)

25,00

Hardware Global Systeem
Omschrijving

Prijs ex. BTW

HERTZINGER ASTRAConnect Ku-band volgsysteem Global
3-assig KNS Z10Mk2 VSAT dome inclusief X7 modem

29.250,00

Standaard installatiekosten1 Ku band volgsysteem
uitgaande van 16 montage- en configuratie-uren, zonder reisuren.

944,00

Engenius WiFi Access Point (meerdere mogelijk)

106,61

Scantrust paal 1 meter passend op KNS A6 dome

800,00

Global Diensten jaarcontract
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Prijs ex. BTW per
maand

Max download

Max upload

Totaal volume

Start - 4Mbps

1Mbps

-

1.225,00

Start - 8Mbps

2Mbps

-

2.250,000

Additionele diensten
Omschrijving
Voordelig bellen (per maand)

Prijs ex. BTW
p/m 15,00
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