
Uw toekomstdromen 
worden werkelijkheid

Onze 5G expertise

5G is veel meer dan de laatste nieuwe generatie mobiele 
technologie. Het vormt een revolutionaire manier van 

verbinden zonder een fysieke connectie. En – nu komt het 
goede nieuws – omdat 5G-technologie evolueert en geen 
abrupte revisie van 4G is, kunt u vandaag al beginnen met 

profiteren van de mogelijkheden, ook commercieel gezien.

De evolutie van mobiele connectiviteit

Robots die de boodschappen doen

Efficiëntere hulpverlening in noodgevallen 

Slimme verbonden steden

Gezondheidszorg op afstand

Ga aan de slag

Voor consumenten is 5G nog vrij onbekend, maar over de hele wereld 
zijn bedrijven al bezig om zich met behulp van 5G voor te bereiden op 
de toekomst. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Meer lezen over 5G.

Snelle, onbemande bezorging 

Bedrijven gaan een andere toekomst tegemoet
We zetten wat revolutionaire dingen op een rijtje 

die mogelijk worden nu 4G evolueert naar 5G:
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In distributiecentra werken duizenden robots in een gigantisch raster - aangestuurd via 
een mobiel bedrijfsnetwerk - de boodschappenlijstjes van klanten af. Met elke robot 

wordt 10-maal per seconde contact gemaakt, iets wat via wifi onmogelijk is.
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Het live kunnen uitwisselen van data tussen de alarmcentrale, ambulancemedewerkers en 
ziekenhuisspecialisten via een mobiel netwerk zorgt ervoor dat er al op afstand een 

diagnose kan worden gesteld, waardoor het ziekenhuis de gewonden beter kan opvangen.

In een stedelijke omgeving maakt een netwerk met hoge capaciteit en minimale vertraging 
communicatie mogelijk met het openbaar vervoer en de hulpdiensten. Beelden van 

cameratoezicht worden gebruikt voor verkeersmanagement en beveiliging, waardoor 
steden veiliger en meer verbonden zijn, en - op termijn – ook voor zelfrijdende voertuigen.

Geautomatiseerde fabricage

In de gezondheidszorg worden videoconsulten, monitoring en ingrepen op afstand mogelijk 
via uiterst betrouwbare mobiele verbindingen met veel capaciteit – zelfs wanneer 

behandelaar en patiënt zich aan de andere kant van de wereld bevinden. 

Onbemande drones, op afstand bestuurbaar via een uiterst betrouwbaar mobiel 
netwerk met hoge capaciteit, staan klaar om allerlei zaken te bezorgen, van 

briefpost en pakketjes tot dringend benodigde medicamenten en hulpgoederen 
bij rampen – snel en tegen zeer lage kosten.

Als basis voor Industrie 4.0, maken 5G-bedrijfsnetwerken de inzet van robots in 
fabricageprocessen met zware machines mogelijk. Hoge verwerkingscapaciteit 

(throughput), hoge betrouwbaarheid en minimale vertraging maken het 
automatiseren van steeds complexere taken mogelijk.
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