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A Vodafone M2M és IoT szolgáltatásainak lelke a Vodafone 
M2M Platform. A biztonságos internetes portálon könnyedén 
rendelhet, aktiválhat vagy felfüggeszthet SIM kártyákat,  
a valós idejű riasztásokkal és az átlátható riportokkal  
pedig optimalizálhatja adatforgalmát.

Vodafone 
M2M Platform



* Vodafone IoT Barometer Report 2016

A Machine-to-Machine (M2M) és az Internet of Things (IoT) megoldások globális térnyerése 
megállíthatatlan. A gépek közötti kommunikáció hódít – hogy csak néhányat említsünk –  
a mezőgazdaság, a kereskedelem, de az egészségügy területén is. Az M2M SIM kártyával felszerelt  
és ezáltal távolról irányítható eszközök, gépek hamarosan alapjaiban fogják megváltoztatni, könnyebbé 
tenni mindennapjainkat, de hatással vannak a termékekre és üzleti folyamatokra is.

Legfrissebb 17 országra kiterjedő nemzetközi felmérésünkben 1096 vállalati döntéshozót kérdeztük, 
hogyan használja cégük az M2M és IoT megoldásokat.*

Kezelje M2M SIM kártyáit és adatkommunikációját 
egyszerűen, egy felületen

Hogyan érinti a trend a vállalatokat?

már ma is használ vagy egy 
éven belül tervezi M2M, IoT 
megoldás bevezetését.

szerint az M2M és IoT 
kihasználása elengedhetetlen 
bármilyen szervezet jövőbeni 
sikeréhez.

szerint jelentős megtérülést 
hozott az M2M/IoT beruházás.

az üzletvitel alapvető 
átalakításához alkalmaz 
M2M, IoT technológiákat.



Felhasználóbarát felület 
Az áttekintő oldalon teljes képet kaphat a SIM kártyák számáról, az általuk  
felhasznált adatmennyiségről és aktuális üzemállapotukról.

Egyszerű SIM-menedzsment 
Csoportosan rendelhet SIM kártyákat, valós időben aktiválhatja és felfüggesztheti 
őket. Sőt korlátozásokat állíthat be, és üzemállapotukat a gyártási életciklus  
(teszt, kész, éles) különböző szakaszaihoz igazíthatja. 

Valós idejű riasztások 
SIM-csoportonként eltérő felső és alsó adatforgalmi értékhatárt állíthat be.  
Ha egy SIM adatforgalma kívül esik ezeken az értékeken, a rendszer azonnal  
értesítést küld Önnek.

Átlátható riportok
A riportokkal optimalizálhatja teljes adatforgalmát és kézben tarthatja költségeit.  
A rendszer ugyanis szemlélteti például a magas és alacsony adatforgalmat,  
az IMSI forgalmat, az aktuális állapotokat, az állapotváltozásokat és a riasztásokat. 

Szolgáltatásdiagnosztika
Ha bármilyen probléma merülne fel a SIM kártyákkal kapcsolatban,  
ezekre is a portálon kérhet támogatást.

A platformhoz egy biztonságos internetes portálon keresztül csatlakozhat.  
Az egyszerűen kezelhető felületen minden szükséges funkciót elér: 

A Vodafone M2M és IoT szolgáltatásainak „lelke” a Vodafone M2M Platform – amit angolul GDSP-nek, 
azaz Global Data Service Platformnak neveznek. Az online kezelőfelülettel az irányítás mindig az Ön 
kezében van, míg a gépek teszik a dolgukat maguktól:

figyelemmel kísérheti SIM 
kártyáit, bárhol is legyenek  
a világban 

új SIM kártyákat rendelhet, 
helyezhet üzembe, ahogy 
növekszik a vállalkozása

a nehezen hozzáférhető 
helyszíneken is  
gyorsan felismerheti  
a meghibásodásokat

mindezt az adatok 
biztonságának és a költségek 
tervezhetőségének 
figyelembevételével

Hogyan működik?

Mindent egy helyről irányíthat



Miért érdemes a Vodafone megoldásait választani?

Nemzetközi SIM kártya
Világszerte bármely Vodafone vagy partnerhálózaton használható.

Globális hálózat
A világ egyik legnagyobb mobiltávközlési hálózata: 5 kontinens,  
26 Vodafone és 55 partner vezeték nélküli hálózat, 17 vezetékes hálózat.

Egyszerű díjszabás
Rugalmas kereskedelmi modellek, egyetlen globális szerződés, 
kiszámítható költségek.

Integrált M2M terminál
Minimalizált piacra lépési idő: kicsomagolás után azonnal használható.

20 éves nemzetközi M2M tapasztalat
Mérnökök, tanácsadók és ipari szakértők segítenek a tervezéstől  
a beüzemelésen át az üzemeltetésig.

Legyen az ön vállalata is hatékonyabb a Vodafone M2M és IoT megoldásaival!

Amennyiben kérdése, ötlete van, vagy egyedi ajánlatot kérne, forduljon 
Vodafone Ügyfélmenedzseréhez, vagy írjon az m2m.hu@vodafone.com  
e-mail címre!


