
De missiekritische 
communicatie 
serviceprovider
Als mobiele virtuele netwerkoperator (MVNO) voor uw proces- en 
missiekritische communicatie biedt PrioCom netwerktoegang met 
prioriteit op het landelijke T-Mobile netwerk.



PrioCom is de enige mobiele virtuele netwerkoperator 

(MVNO) in Europa die missiekritische spraak- en 

data communicatie met SLA beschikbaar maakt 

over een publiek 4G netwerk. PrioCom biedt eind-

gebruikers een veilige en betrouwbare private 

toegang op een publiek mobiel netwerk, met een hoge 

beschikbaarheid, voldoende bandbreedte én prioriteit. 

Daarmee is de Push-to-Talk dienst ook geschikt voor 

missiekritische communicatie. Zeker wanneer er naast 

groepscommunicatie op basis van spraak, de wens is 

om eigen mobiele data applicaties te gebruiken. Of als 

er sprake is van een regionaal of landelijk werkgebied.

Om gebruikers maximale dekking te kunnen 

garanderen, maakt PrioCom gebruik van het best 

geteste netwerk van Nederland (het T-Mobile netwerk), 

in combinatie met een krachtige, gestandaardiseerde 

Push-to-Talk omgeving. De Push-to-Talk dienst is 

toekomstvast en gereed voor koppeling met bestaande 

(radio)netwerken of nieuwe private LTE systemen. De 

dienst is bovendien voorbereid op de toekomstige 

mogelijkheden van 5G. 

PrioCom garandeert missiekritische communicatie- 

en applicatie services via het T-Mobile netwerk 

in Nederland én in Europa, voor de bestaande 

roamingovereenkomsten. In Nederland biedt PrioCom 

prioriteit op het T-Mobile netwerk. Dit betekent 

dat gebruikers in situaties van overbelasting van 

het mobiele netwerk, voorrang hebben op andere 

gebruikers.

Onze werkwijze

Bewust is gekozen voor een strategisch partnerschap 

tussen drie partijen. T-Mobile zorgt voor een 

betrouwbaar netwerk, PrioCom levert connectiviteit en 

monitort de performance en de ontwikkeling van de 

Push-to-Talk applicatie en de business partner borgt de 

klantspecifieke dienstverlening. Met deze focus kunnen 

we de PrioCom-eindgebruikers gezamenlijk de beste 

kwaliteit bieden.

PrioCom zet samen met haar partners een end-to-end-
Push-to-Talk dienst in de markt die zich kenmerkt door 
hoge Quality of Service en toegang met prioriteit op het 
mobiele netwerk van T-Mobile.

Welke markten 
bedienen wij?

Wij bieden een Push-to-Talk dienst met 

prioriteit over het landelijke T-Mobile 

netwerk. Naast groepscommunicatie 

op basis van de Push-to-Talk applicatie 

kunnen bedrijven ook eigen Android 

applicaties op de robuuste smart devices 

gebruiken. Onze Push-to-Talk dienst is 

uitermate geschikt voor bedrijven die 

actief zijn in de volgende markten:

Bouw Evenementen



PrioCom levert niet direct aan eindgebruikers. Onze 

business partners brengen de end-to-end dienst op 

de markt. Die bestaat uit de Quality of Service-toegang 

tot het T-Mobile netwerk en prioriteit. Met de Push-to-

Talk applicatie, de devices, accessoires en aanvullende 

dienstverlening. De eindgebruiker wordt hiermee 

volledig ontzorgd.

Robuuste smart Android devices met professionele portofoon look & feel en accessoires kunnen onderdeel zijn van de Push-to-Talk dienst.
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Wat bieden wij?

Wij bieden missiekritische communicatie in een end-to-end oplossing waarbij een gestandaardiseerde Push-to-Talk 

applicatie wordt gebruikt op robuuste devices die verbonden zijn met het landelijke T-Mobile netwerk en eventueel 

een dispatcher. Om onze business partners optimaal te ondersteunen, reiken wij op diverse manieren onze kennis en 

ondersteuning aan.

d Netwerk
  Als MVNO voor missiekritische communicatie bieden 

wij gegarandeerde netwerktoegang met prioriteit op 

het landelijke T-Mobile netwerk. 

d Applicaties
  Onze business partners rusten PrioCom-gebruikers 

uit met een device met onze industrie standaard 

Push-to-Talk applicatie die direct geïntegreerd is in 

de core van het landelijke T-Mobile netwerk en een 

zeer uitgebreide dispatcher.

d Certificering devices
  Om te garanderen dat onze Push-to-Talk dienst 

optimaal werkt, werken wij nauw samen met diverse 

leveranciers van ATEX en non-ATEX Android smart 

devices.

d Consultancy
  Om business partners optimaal te ondersteunen, 

reiken wij op diverse manieren onze productkennis 

en onze commerciële kennis en ondersteuning aan. 

d On-site metingen
  Naast het leveren van een Push-to-Talk dienst 

coördineert PrioCom on-site metingen. 

In samenwerking met T-Mobile meten wij op locatie 

de dekking. Out- én indoor.

d Maatwerk
  Ons netwerk biedt een breed scala aan 

mogelijkheden om specifieke mobiele diensten als 

maatwerkoplossingen aan te bieden. 

“ Wij zijn in staat om een hoge Quality 
of Service én prioriteit te leveren”

Overheid NUTS Beveiliging



Push-to-Talk als totaal-
oplossing
Om te waarborgen dat onze proces- 
en missie kritische Push-to-Talk dienst 
optimaal werkt, werken wij nauw samen 
met een breed scala aan betrouwbare, 
professionele partners. Uniek is de bundel 
van Connectiviteit, Applicatie, Device en 
Services.

Robuuste smart Android devices met professionele portofoon look & feel en accessoires kunnen onderdeel zijn van de Push-to-Talk dienst.

Als mobiele virtuele netwerkoperator (MVNO) voor missiekritische communicatie biedt PrioCom Quality of 
Service met prioriteit op het landelijke T-Mobile netwerk.

d Het beste netwerk van Nederland
 Van alle mobiele telefoonaanbieders in Nederland is 
T-Mobile wederom het best geteste netwerk. Deze
onderzoeken worden uitgevoerd door het Duitse
adviesbureau P3 in samenwerking met connect.

d Snel én betrouwbaar
 De Push-to-Talk applicatie is in de core van het 
T-Mobile netwerk geïntegreerd. Het Push-to-Talk
verkeer is extreem snel, veilig én betrouwbaar. Dit
realiseren wij door de applicatie in het T-Mobile
netwerk te integreren. De verbinding verloopt via
een privaat toegangspunt (niet via internet).

d Prioriteit
 De prioriteit optie biedt u bij netwerk congestie 
altijd voorrang op andere gebruikers in het 
netwerk. Hiermee kunt u de continuïteit in uw 
bedrijfsprocessen garanderen en de veiligheid van 

uw medewerkers waarborgen. Een eigen netwerk of 
eigen frequenties zijn niet meer nodig.

d Hoge capaciteit en dekking
 T-Mobile heeft sinds 2017 nieuwe netwerk-
technologie voor extra capaciteit en bovendien
een vierde band beschikbaar op de 2600MHz-
frequentie. Het T-Mobile netwerk biedt veel
datacapaciteit dankzij een grote hoeveelheid
masten (>5000). Deze zijn bovendien grotendeels
redundant uitgevoerd.

d Batterij back-up
 T-Mobile heeft al haar antennelocaties voorzien
van back-up batterijen die de telecomprovider
extra tijd bieden om maatregelen te treffen,
zodat een getroffen regio niet zonder mobiele
telefoniedekking komt te zitten.
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Wilt u meer weten? 
Bent u eindgebruiker en wilt u meer weten over onze Push-to-Talk dienst? 
Dan brengen wij u graag in contact met één van onze business partners.

Wilt u business partner van PrioCom worden? Bel ons voor een afspraak, 
dan bespreken wij met u de mogelijkheden. U kunt ons telefonisch 
bereiken: +31 (0)6 12 10 66 28of per e-mail welcome@itandphone.nl.




