CHIP SIM GLOBAL INTERNET
Permite conexão à internet para o EOL Zenith

Você está tendo problemas para obter chips SIM locais
que oferecem conexão à Internet para seus data loggers? Você tem orçamentos imprevisíveis para os custos
de comunicação? Problemas com contratos com operadores GSM locais? Projetos em vários países diferentes?
Devido ao extenso número de nossos clientes com campanhas de medição de vento e solar em vários países
diferentes, sabemos que muitos de vocês acham difícil
adquirir chip SIM locais com as configurações ideais e
cobertura local GPRS / 3G.
Nós temos ouvido seus comentários e a necessidade de
lidar com isso de uma maneira mais eficaz.
Nossos engenheiros têm trabalhado nisso por um tempo
e têm uma solução para um único chip SIM que oferece
conexão à Internet para seus data loggers e funciona
praticamente em todos os países do mundo. Um único
chip SIM que verifica todos os sinais GPRS / 3G locais disponíveis e se conecta automaticamente ao operador
com a melhor cobertura. Isto tem demonstrado em muitos casos o melhora e simplificação das comunicações
em relação aos chip SIM convencionais que funcionam
apenas com um único operador.
Benefícios com o nosso novo chip SIM Global Internet:
Ligação à Internet para todos os seus data loggers
Tempos de download mais rápidos
Uma solução para todos os seus sites
Verifica automaticamente o melhor operador GSM
local
Aproveite ao máximo o EOL Manager, incluindo
transferências automáticas de dados
Não fale mais com seu provedor local de chip GSM
Custo efetivo. Sem planos de dados mensais. Custos
anuais fixos.
Com este chip SIM você será capaz de usar todos os potentes recursos no data logger EOL Zenith e software
de gerenciamento, EOL Manager.

CONDIÇÕES
Exclusivamente para o data logger EOL Zenith.
CONFIGURAÇÃO
Ao configurar seu data logger no EOL Manager, use os
seguintes parâmetros para este chip SIM:
Nome do APN: m2mkt.movistar.es
Nome de usuário APN: eolzenith
Senha do APN: eolzenith
Se você está usando nosso descontinuado chip SIM - adquirido antes Dec. 2016 por favor contate-nos diretamente m2m@kintech-engineering.com
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