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 zet samen met haar partners een end-to-endPush-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.
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Welke markten
bedienen wij?
Wij bieden een Push-to-Talk dienst met
prioriteit over het landelijke T-Mobile
netwerk. Naast groepscommunicatie
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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.
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“Wij zijn in staat om een hoge Quality
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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.
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Push-to-Talk als totaaloplossing
Om te waarborgen dat onze procesen missiekritische 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.

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.
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