
Kansen voor 
innovatie 

Iedereen heeft het over 5G en de potentie ervan. Over de extreem 
geringe vertraging die het biedt, de hoge bandbreedte en grote 

betrouwbaarheid. Een hoop ervan is echter gebakken lucht.

Daarom vertellen wij u graag waar we daadwerkelijk mee bezig zijn. We voeren testen en 
experimenten uit om 5G in praktijk te brengen. We laten zien hoe 5G efficiëntere 

communicatie mogelijk maakt – met soms verbazingwekkende resultaten voor bedrijven. 
We zetten graag voor u op een rijtje hoe en waar we 5G al toepassen.

Enkele voorbeelden van 5G-testopstellingen 

UK

40 locaties verspreid over 7 steden - 
Birmingham, Bristol, Cardiff, Glasgow, 
Liverpool, Manchester en Londen

Spanje

6 steden - Madrid, Barcelona, Valencia, 
Bilbao, Malaga, Sevilla

Duitsland

Ons 5G-lab in Düsseldorf richt zich 
op robotica en de auto-industrie. 

Italië

In Milaan zijn we 5G pre-commercieel aan het 
testen in een groot gebied met:

• 120 locaties
• 28 partners
• 41 praktijktoepassingen, waaronder

 energie, gezondheid en gezondheidszorg 

Op de A9 voeren we over een traject van 30 km snelweg een proefproject uit samen met 
BMW, Deutsche Bahn en Bosch met als doel een blauwdruk te creëren voor Voertuig naar 

Alles (V2X) communicatie, waaronder:

Een lab van 30 km lang

Netwerk slicing voor kritische 
apps en infotainment

Adaptieve cruise control Snel-naderende-voertuigen 
alarmering

De op afstand bestuurbare auto

Bouwen aan de toekomst

Samen met klanten kijken we hoe 5G hen kan helpen bij het verwezenlijken van hun doelen, 
of dat nu het runnen van een olieplatform is of het leveren van de ultieme koopervaring.

Innovatiesessies voor klanten

Puur 5G

Aankoop van 5G-spectrum

Er staat nog veel meer op stapel

5G is er en gaat voor een omwenteling zorgen in elke bedrijfssector. We zijn volop bezig om 
samen met onze klanten te kijken hoe 5G hun bedrijf kan helpen. Neem contact met ons op 

en dan gaan we ook samen met u aan de slag.

Vanuit ons 5G-Mobiliteitslab 
in Aldenhoven 

hebben we een 200-ton 
bouwkraan bestuurd

70 km van ons vandaan

live.

We hebben succesvolle testen 
uitgevoerd met 5G standalone - 
dus zonder van een bestaand 4G 
LTE netwerk gebruik te maken – 
en realiseerden daarbij een 
vertraging van minder dan 2 
milliseconden.

Zie onderstaande vergelijking 
van netwerkprestaties:

Meer lezen over 5G.

Om aan te tonen hoezeer we in 5G geloven, hebben we al spectrum 
aangekocht in het Verenigd Koninkrijk, in Spanje en Italië en gaan we dit 

eveneens doen in andere belangrijke markten wereldwijd.

4G LTE Standalone 5G

Peak Download Speed

End-to-end latency

>1Gbps

5-21ms

>10Gbps

<2ms

VR bril
Met gebruikmaking van een VR bril 
met 360° gezichtsveld...

Live data
En een live data- en videoverbinding...

Hebben we de besturing overgenomen van 
een elektrisch voertuig op 70 km afstand.

Onze 5G expertise
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