2.2 QUOTES SEGONS EL VOLUM DE DADES
Volum de dades

Import

Fins a 2 GB

17,77 €/mes

Fins a 5 GB

24,04 €/mes

Fins a 10 GB

37,62 €/mes

A partir de 10 GB, cada GB suplementari

6,27 €/mes

2.3 BAIXA I MODIFICACIONS DEL SERVEI
Volum de dades

104,50 €

Afegir / treure mòbil

1,05 €

Canvi d’adreça IP

6,27 €

Modificació DNS

Intranet
mòbil corporatiu

Import

Suspensió del servei

Canvi o trasllat del node

EMPRESES

135,85 €
15,68 €

3. APLICACIONS
Un dels avantatges d’aquest producte és que no està tancat a un únic tipus d’empresa sinó que permet oferir una àmplia gamma de serveis. A més, no només es poden
vincular telèfons mòbils, sinó que qualsevol dispositiu mòbil que pugui utilitzar una
targeta Mobiland amb accés a dades és suficient. Un cop programats els dispositius
vinculats a la Xarxa Intranet Mòbil es poden consultar o enviar dades tants cops com
es vulgui, automàticament o manualment. Aquesta configuració va a càrrec de
l’empresa. Pot ser útil tant per a empreses privades com públiques gràcies a la seva
àmplia gama d’aplicacions: lectura de comptadors, consulta instantània del correu
corporatiu, bases de dades o aplicacions de l’empresa, realització de supervisió i
localització, comandes instantànies, etc.

IGI inclòs

andorratelecom.ad

1. PRESENTACIÓ
Andorra Telecom, seguint en la seva línea d’innovació i millora dels seus serveis, disposa d’un producte destinat a les empreses del país. L’ús de la Intranet Mòbil Corporativa
per part de les empreses, permet un avenç i una millora en la qualitat dels serveis.

Intranet
mòbil
empreses

INTRANET MÒBIL CORPORATIVA (APN)
Es tracta d’un producte molt ampli que pot ser útil a tot tipus d’empresa. El producte
permet l’accés d’una manera segura i fiable a la xarxa privada de l’empresa (com
poden ser bases de dades, etc.) des de qualsevol dispositiu (telèfons mòbils, enrutadors, etc.) mitjançant una targeta Mobiland que disposi d’accés a les dades
(GPRS/UMTS) i a través de l’aplicació que millor cobreixi les necessitats de l’empresa.
Aquest producte es caracteritza sobretot per garantir una màxima seguretat, fiabilitat
i privadesa de les dades, ja que és l’empresa qui decideix els dispositius que tenen
accés a la xarxa Intranet Mòbil corporativa.

1.1 COMPOSICIÓ DEL PRODUCTE I FUNCIONAMENT
COMPOSICIÓ:
· Nom_APN < identificador del producte(text lliure) >
· Node de la xarxa Intranet <Identificador VPN>
· Mobiland_1 - IP_1
· Mobiland_2 - IP_2
· Mobiland_n - IP_n
· IP DNS_Principal (opcional. Si no s'indica s’aprovisionarà la IP per defecte)
· IP DNS_Secundari (opcional. Si no s'indica s’aprovisionarà la IP per defecte)
La intranet mòbil corporativa (APN) consta d’un nom que ha escollit l’empresa
(màxim 16 caràcters).
A més, Andorra Telecom, havent-ho consensuat prèviament amb el client, assignarà
per cada Mobiland una IP fixa. (No es pot repetir cap direcció IP dins de la mateixa
xarxa Intranet Mòbil i tampoc poden coincidir amb les direccions WLAN i LAN del
node de la xarxa intranet associada).
Es pot donar d’alta o de baixa qualsevol IP en tot moment per tal d'impedir, o bé
permetre, l'accés a diferents dispositius. Aquesta opció permet treure o afegir tants
dispositius mòbils com sigui necessari.

Oficina 1 Pas de la Casa

Oficina 2 Escaldes

Oficina Central Andorra

Caixer Arinsal

Així com no hi ha límit de dispositius que poden connectar-se a la xarxa Intranet
Mòbil, cada dispositiu pot tenir configurats màxim 12 APN diferents.
Per tal de poder autoritzar els dispositius que es poden vincular, l’empresa s’haurà de
posar en contacte amb Andorra Telecom per indicar-los les direccions IP correspo
nents que poden tenir accés a les aplicacions, bases de dades, etc. de l’empresa.

2. CONTRACTACIÓ I TARIFES
Per tal de poder crear la configuració del servei s’aplica una quota de connexió de
313,5 €. A més, l’abonament mensual per la xarxa Intranet Mòbil és de
261,25 €/mes i per cada mòbil vinculat la tarifa és d'1,05 €/mes.
Per poder accedir a les dades GPRS/UMTS des dels dispositius hi ha un cost mínim
de 3,14 € amb el producte M2M.
Pel que fa al volum de dades, hi ha disponibles diferents forfaits que oscil·len entre
17,77 €/mes i 37,62 €/mes en funció de la suma del trànsit generat per tots els dispositius
mòbils autoritzats a utilitzar la xarxa Intranet Mòbil.

2.1 QUOTES D’ALTA DE SERVEI I ABONAMENT MENSUAL
Concepte
Quota de connexió
Alta mòbil (en la contractació de l’APN)
Abonament
Abonament per cada mòbil

Import
313,50 €
0€
261,25€/mes
1,05 €/mes

