
Met één druk op de knop alle 
bedrijfshulpverleners tegelijk 
bereiken bij een ontruiming, 

acuut versterking oproepen van 
collega’s bij een arrestatie, 

monteurs op afstand direct van 
informatie voorzien: dat kan met 

Vodafone Push to Talk. Deze 
geavanceerde clouddienst 

combineert de voordelen van 
een smartphone en een 

portofoon op één toestel. En 
gebruikt de kracht van het 

landelijk dekkende en uiterst 
betrouwbare 3G en 4G-netwerk 
van Vodafone. Dat werkt wel zo 

efficiënt samen en het is 
onmisbaar als elke seconde telt. 

Ontdek de voordelen.
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De voordelen van Vodafone 
Push to Talk

• Gemak: direct verbinding met één 
tot 250 collega’s

• Vrijwel 100 procent gegarandeerde 
beschikbaarheid en bereikbaarheid 
dankzij het landelijk dekkende 
4G-netwerk van Vodafone

• Eenvoudig, uitgebreid en 
flexibel groepsbeheer via 
gebruiksvriendelijke portal

• Uitbreidbaar met dispatcher 
software met weergave van GPS-
posities van gebruikers

• Kostenbeheersing: vaste kosten per 
aansluiting per maand

Meer informatie of direct aan de slag met Vodafone Push To Talk?
Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanager of 
business partner. Of bel direct: 0800 – 0500.

Met Vodafone Push to Talk op het toestel kan een gebruiker direct een gesprek opzetten 
met een collega of een groep medewerkers. Zonder eerst een nummer in te toetsen en 
zonder te wachten op verbinding. De dienst kan eenvoudig geïnstalleerd worden op diverse 
iOS- en Android-smartphones en -tablets. Waaronder de onverwoestbare Sonim XP7, die 
waterdicht en valbestendig is en ongevoelig voor stof, modder, olie, chemicaliën, microdeel-
tjes en grote temperatuurverschillen. Zo hoeven gebruikers zich ook geen zorgen te maken 
om contact met de buitenwereld te verliezen doordat het toestel het begeeft.

Beveiligde verbinding door het hele land
Waar conventionele portofoons meestal 
gebruikmaken van een aparte infrastruc-
tuur, verloopt de communicatie met Push 
to Talk over het Vodafone-netwerk. Dit 
betekent dat collega’s niet dicht bij elkaar in 
de buurt hoeven te zijn voor een directe 
spraakverbinding met Push to Talk. 
Bovendien zijn ze altijd verzekerd van een 
betrouwbare en snelle verbinding. Behalve 
door het Vodafone 4G-netwerk wordt de 
dienst ook ondersteund door 3G en LTE en 
is er verbinding mogelijk via WiFi. De 
communicatie is volledig beveiligd met 
spraak- en signaalencryptie, waardoor de 
gesprekken tussen medewerkers binnen 
het bedrijf blijven.

Uitgebreide beheermogelijkheden
Met Vodafone Push to Talk is het beheer van 
gebruikers- en gespreksgroepen uiterst 
flexibel. Via een overzichtelijke webportal 
zijn contactlijsten, gespreksgroepen en 
gebruikersrechten eenvoudig en snel bij te 
houden en aan te passen. Groepen kunnen 
instant aangemaakt en live gezet worden. 
Bijvoorbeeld op basis van gegevens die op 
dat moment relevant zijn. Via de additionele 
‘dispatcher’ is daarnaast realtime op een 
kaart zichtbaar wie zich waar bevindt en 
welke medewerkers beschikbaar zijn. En de 
capaciteit van de Push to Talk-applicatie is 
enorm. Per bedrijf zijn tot 1300 contacten en 
130 groepen toe te voegen. Die groepen 
kunnen in omvang uiteenlopen van 2 tot 250 
medewerkers. Er kan maar één iemand 
tegelijk praten, dus een chaos wordt het 

nooit. En indien nodig kan een toegewezen 
supervisor het groepsgesprek direct 
overnemen.

Makkelijk te combineren en te leren 
Vodafone Push to Talk is verkrijgbaar in 
combinatie met diverse Vodafone-abon-
nementen voor spraak en data. Hoewel de 
dienst en de bijbehorende portal intuïtief 
en gebruiksvriendelijk zijn, verzorgt 
Vodafone bij Push to Talk standaard een 
starttraining voor de beheerders. Zo raken 
zij zonder aanloophobbels wegwijs in de 
beheerportal, de configuratie en de 
supportprocedures.

Oog voor kostenbeheersing 
Wie kiest voor Push to Talk, kiest niet 
alleen voor betrouwbaarheid en gemak, 
maar ook voor kostenefficiency. Het 
scheelt al veel dat medewerkers geen 
apart toestel nodig hebben voor de 
functionaliteiten die deze service biedt. En 
dat er geen separate infrastructuur nodig 
is om de spraakverbindingen tot stand te 
brengen. Bovendien weet u waar u aan toe 
bent: Vodafone brengt eenmalig beperkte 
aansluitkosten in rekening en een vast 
laag bedrag per aansluiting per maand. 
Het datagebruik van de dienst is minimaal: 
105 MB per maand bij een dagelijks 
gebruik van een halfuur en valt daardoor in 
de regel binnen de databundel van het 
Vodafone-abonnement. Zo blijven de 
kosten binnen de perken, terwijl de 
veiligheid en productiviteit van uw 
medewerkers toenemen. 


