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Welkom bij WiFi van Bosch
en HOTSPLOTS
Bosch biedt u in samenwerking met Hotplots, de mogelijkheid
om draadloos internet middels een mobiele hotspot voor uw
passagiers mogelijk te maken in de touringcar, trein en tram.

6) Contact information
Wilt u uw vloot upgraden met de laatste technologie dat

for more information visit

eenvoudig in gebruik is en toch een veilige draadloze

www.hotsplots.de

verbinding opbouwt? Wilt u zich onderscheiden van de
concurrent door uw passagiers mobiel entertainment aan te
bieden zoals films, muziek en tv series en tegelijkertijd uw
winstgevendheid verhogen?
HOTSPLOTS mobiel internet en HOTSPLOTS entertainment
kunnen u hierbij helpen.

HOTSPLOTS
basispakket

Betaald
internettoegang voor
uw passagiers
Met

het

voorgeïnstalleerde

HOTSPLOTS

basispakket kunt u uw passagiers veilig en
gemakkelijk betaald internet aanbieden. Het enige
wat u hoeft te doen is uw hotspot via hotsplots.de
te activeren en een simkaart in de Bosch Coach
Media Router te plaatsen, dat is alles.

Kenmerken:
Betaald internettoegang via voucher- of
gebruikerslogin
HOTSPLOTS VPN

leidt al

het gegenereerde

Vervolgens kunt u datavolume of tijdgebonden Wifi

dataverkeer om via onze servers en vervangt de

vouchers aan uw passagiers verkopen of kunnen

identiteit van de operator

zij kiezen uit één van de vele prepaid opties. Een

Op maat gemaakte login pagina met handige editor

gratis registratie op het HOTSPLOTS account op
onze website is mogelijk. Gebruik maken van VPN
routing

HOTSPLOTS

noodzakelijke

betekent

instellingen

namens

dat

alle

u

zijn

ingeregeld. U biedt dus altijd een WiFi hotspot aan
die in overeenstemming is met de wetgeving.

Gedetailleerd data gebruik en statistische gegevens
Ondersteunende hotline en het op afstand oplossen
van een eventueel probleem
Revenue sharing

HOTSPLOTS
pluspakket

Vrij internettoegang
voor uw passagiers
Kenmerken:
Vrije internettoegang voor uw passagiers
Internettoegang via voucher of “Direct Login”
Alle kenmerken van het Basis Servicepakket
zijn inclusief. (VPN-Routing, aangepaste login
pagina)
Optioneel: tijd- of data volumegebonden
toegang
Beveiliging tegen onbevoegd vrij gebruik van
internet

U wilt uw passagiers gratis toegang tot internet met extra
diensten

aanbieden,

welke

uw

operatie

nog

aantrekkelijker maakt én zeer eenvoudig is? Kies dan
voor ons Plus Servicepakket.
Met het Plus Servicepakket bent u in staat om uw
passagiers gratis toegang tot internet aan te bieden door
het accepteren van de algemene voorwaarden, of met
behulp van een gratis vouchercode. Met HOTSPLOTS
kan het hotspot datagebruik geëvalueerd worden en
daardoor het toekomstige datagebruik betrouwbaarder
vastgelegd worden. U kunt nu nog nauwkeuriger voor
een passend data abonnement kiezen. Daarnaast krijgt u
een overzicht van de acceptatie en effectiviteit van uw
hotspot te allen tijde.

HOTSPLOTS
extra service

HOTSPLOTS Entertainment
Kenmerken:

Met onze entertainment oplossingen kunt u uw
passagiers, gasten, klanten of bezoekers spannende upto-date

mediacontent

bieden

op

elke

standaard

HOTSPLOTS entertainment USB flash drive

smartphone of tablet/pc. Alle digitale content wordt

Internationale film blockbusters

opgeslagen en gestreamed lokaal vanaf de HOTSPLOTS

Afleveringen van gangbare tv series

entertainmentstick. Met deze innovatieve technologie

Muziekkanalen met verschillende genres
De inhoud wordt geupdate door HOTSPLOTS
Digitale magazines en kranten
De inhoud is lokaal aanwezig op de USB-stick
en zorgt dus niet voor extra dataverbruik

¹ offer may vary by country

wordt minder datavolume geconsumeerd bij gebruik van
HOTSPLOTS entertainment.

HOTSPLOTS
extra service

HOTSPLOTS mobiel datapakket
HOTSPLOTS biedt u binnen Europa een pakket aan dat past bij uw mobiele hotspot.
Onze datapakketten omvatten een simkaart en een hoge data internetsnelheid, diverse data volumes en volledige klantenen simkaartondersteuning. Dankzij maatwerk op hoog niveau en de HOTSPLOTS mobiele datapakketten, is dit een
perfecte aanvulling op uw hotspot. Wilt u meer informatie over onze pakketten en de mogelijkheden, bel ons dan op 085877 07 09 of stuur een email naar info@navca.nl zodat wij u informatie op maat kunnen aanbieden.

Kenmerken:
Simkaarten met hoge snelheid voor mobiele internet toegang¹
Verschillende data volumes leverbaar¹
Volledige klant- en simkaartondersteuning
Europa datapakketten leverbaar
Perfecte toevoeging op uw mobiele hotspot

¹ offer may vary by country

Maak nu de stap naar de toekomst!
Het is ons een groot genoegen u een persoonlijk voorstel te doen. Mocht u meer willen
weten, kunt u ons bellen op 085 - 877 07 09 of een email sturen naar info@navca.nl,
voor een persoonlijk advies.

Contact:
NAVCA bv
Prinses Beatrixplantsoen 1 2
21 31 XK Hoofddorp

Tel:
Fax:
Email:

085 877 07 09
085 877 16 04
info@navca.nl

http://www.navca.nl

hotsplots GmbH

Rotherstr. 22 - 1 0245 Berlin - Germany
Email: micke@hotsplots.de - www.hotsplots.de
in cooperation with
www.bosch-professional-systems.com

