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Industriabonnementet er vores dataløsning for 
virksomhedens telemetri-behov. Industriabonne-
mentet er en oplagt løsning, hvor der er brug for at 
udveksle mindre datamængder til og fra mange 
eksterne stationære eller mobile driftsenheder 
som f.eks. vindmøller, lysmaster, containere og an-
dre tekniske installationer, som kræver dataud-
veksling eller -overvågning på afstand.

Industriabonnement
Hvis I har behov for at sende instrukser til eksterne 
driftsenheder om at udføre en handling, så er et In-
dustriabonnement løsningen. For eksempel kan je-
res interne system sende SMS-besked til en måle-
station om at aflæse en given måler og automatisk 
returnere aflæsningsresultatet. SMS kan både an-
vendes til enheder, der er placeret i Danmark og i 
udlandet. SMS fungerer også i områder med spar-
som dækning, da der kun kræves et ganske svagt 
radiosignal for at bære en SMS besked igennem.

3G/GPRS
GPRS er en ideel løsning, hvis der er behov for, at 
eksterne enheder selv skal logge på virksomhe-
dens interne systemer og afrapporterer med givne 
tidsintervaller, eller hvis der sker noget uventet. 
Det kan f.eks. være uregelmæssigheder i driften, 
kritiske udsving i temperatur eller klima i øvrigt el-
ler andre former for alarmer. Det er ikke alle lande, 
som tilbyder GPRS-dataoverførsel, så abonne-
mentet anbefales primært til løsninger, der skal 
fungere inden for Danmarks grænser.

Branchespecifikke løsninger
Industriabonnementet er kun én af de mange in-
dustriløsninger, som Telenor Erhverv tilbyder. Man-
ge løsninger er udviklet til specifikke branchefor-
mål i samarbejde med forskellige partnere, som 
har spidskompetence på de givne områder. Det 
gælder f.eks. inden for stregkodeløsninger, flåde-
styring, byggebranchen, Care-løsninger til det of-
fentlige etc.

Læs mere i Priser og Vilkår for Industriabonne-
ment, som du finder på www.telenor.dk/brochure.


