
4COM is Officiele businesspartner van:

#Binnenvaart

Vertrouwd verbonden 
voor de binnenvaart en toeleveranciers
Met Telecom van 4COM

Lees hoe u als schipper optimaal verbonden kan zijn en het 
maximale haalt uit connectiviteit aan boord. 



Connectiviteit

Iedereen steeds beter 
verbonden
Telecommunicatie heeft de afgelopen jaren een grote transitie doorlopen. De 
maritieme sector is door de komst van het internet en digitalisering steeds 
bereikbaarder geworden, zowel aan boord als aan wal. Elk binnenvaartschip 
maakt tegenwoordig gebruik van internet & telefonie en deze onderdelen zijn 
dan ook noodzakelijk geworden voor de bedrijfsvoering aan boord. Denk 
bijvoorbeeld aan het aanmelden in de haven of het ontvangen van digitale 
charters, ladingspapieren en stuwplannen van containers. Steeds meer gaat 
digitaal en goede connectiviteit is nog nooit zo belangrijk geweest voor u als 
schipper. 

Connectiviteit aan boord met 4COM
Aan boord staat u direct in contact met uw bevrachters, de haven en uw 

persoonlijke netwerk. Dankzij nieuwe ontwikkelingen op telecommunicatiege-
bied kunt u steeds gemakkelijker werken. Toch zien we bij 4COM dat de overstap 

naar vernieuwde vormen van communicatie voor veel schippers soms stroef 
verloopt. Iedereen heeft dan ook zijn eigen specifieke wensen en verwachtingen. 
4COM is de geschikte telecompartner om speciaal voor u dé geschikte oplossing 

te vinden. We analyseren uw wensen en bieden zo een maatwerkoplossing 
waarmee u klaar bent voor de toekomst. 

 Optimaal verbonden zijn aan boord? Lees verder.

BENT U KLAAR VOOR 
DE TOEKOMST?



Smartphone

Datarouter
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Bereikbaarheid aan boord
De behoefte aan goede bereikbaarheid & verbondenheid aan boord is toegenomen. 
Technologsiche ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat elke schipper gebruik maakt 
van noodzakelijke apparatuur en andere handige functies. Wij hebben het voor u op een 
rijtje gezet: 

De smartphone is niet meer weg te denken aan boord; plannen, 
communicatie met de haven of het weerbericht bekijken. Met uw 
smartphone heeft u snel toegang tot alle belangrijke informatie en
staat u in contact met zowel uw zakelijke als privé-netwerk. 

Met een datarouter heeft u in het grootste deel van europa het gemak 
van uw eigen internet aan boord. Stabiel internet voor iedereen aan boord 
maakt het dat iedereen ook op het water bereikbaar blijft.

Apparatuur zoals een pc, tablet of mobiel zorgen dat u waar en wanneer 
dan ook makkelijk bij uw belangrijke bestanden kan. Dankzij de cloud 
staan al uw apparaten met elkaar in verbinding. 
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Goede bereikbaarheid gaat verder dan alleen telecom en internet. 
Een voorbeeld is Office 365: alle microsoft functionaliteiten zoals 
Word, Excel en Sharepoint bij u aan boord en altijd up to date. Lees er 
meer over op de volgende pagina.365
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Microsoft 365
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Wat is Microsoft 365?
Microsoft 365 is een verzamelpakket van meerdere microsoft producten zoals Microsoft 
Word, Excel, Powerpoint, Outlook & Onenote. Het voordeel van Microsoft 365 is dat het 
geinstalleerd kan worden op zowel uw pc, als op uw smartphone en tablet en u hierdoor 
heel eenvoudig, altijd en overal toegang heeft tot uw belangrijke documenten. 

Slimmer werken met Microsoft 365

Microsoft 365 biedt de beste hulpmidde-
len om al uw belangrijke informatie bij te 
houden. Denk aan motoronderhoud, 
reizen met tonnen, loonkosten en andere 
administratieve zaken. 

Handig voor aan boord

Meerdere apparaten - Overal toegang - Automatische back-ups - Veilig - Up to date

Vanwege de overzichtelijke indeling 
kunnen documenten makkelijk wor-
den teruggevonden en gearchiveerd. 
De geavanceerde gegevensbescher-
ming van Microsoft zorgen ervoor dat 
uw gegevens altijd veilig zijn.  

Premium apps
& services 1 TB

Geavanceerde 
veiligheid

Persoonlijk 
beveiligd

Genoeg 
opslagcapaciteitTeams SharepointWord Excel Powerpoint

Bij u aan boord

365



Overal veilige toegang op meerdere apparaten
Bij Microsoft 365 krijgt u 1 licentie voor 5 apparaten. Zowel voor aan boord, als aan 

wal op uw Pc, Tablet en Mobieltje.

Een veilige opslag
Microsoft 365 is een dienst van Microsoft. Het is betrouwbaar doordat het altijd 

automatisch beschikt over de meest recente beveiligingsupdates. 

+ Pluspunt! Altijd de nieuwste software en altijd altijd up-to-date versies.

Automatisch Back-Up
Back-Up in de cloud met (automatische) synchronisatie van al uw bestanden. 

+ Pluspunt! Bij geval van brand, storing etc. blijven uw documenten bewaard.

4COM support 
4COM biedt ondersteuning als het gaat om installatie en beheer. We bieden 

persoonlijke service en alles gewoon op 1 factuur bij uw huidige abonnementen.

Opslaan in de cloud
Met 1 TB aan cloudopslag in OneDrive kun je je bestanden vanaf elke plek openen 

en eraan samenwerken. Het maakt u niet uit waar u zich bevindt. Krijg toegang via  

al uw apparaten. Nooit meer met een usb-stick op zak of uw documenten mailen.
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De voordelen van Microsoft 365 
Lees welke voordelen Microsoft 365 voor u als schipper kan bieden.

Indien u Microsoft 365 afneemt bij 4COM beschikt u over een betrouwba-
re en veilige cloudoplossing bij u aan boord en waar dan ook aan wal. 

Waarbij u nog maar één leverancier en één aanspreekpunt
heeft voor al uw communicatiebehoeften; 

4COM.

Mogelijkheid tot eigen domeinnaam
Bij aanschaf van Microsoft 365 krijgt u gratis een eigen dommeinnaam. Deze kunt u 

gebruiken voor uw persoonlijke e-mail. Bijvoorbeeld: ............@koningNLshipping



Producthoogtepunten:

Overal werken,  

op elk apparaat

Veilig online vergaderen en  

chatten met Microsoft Teams

Gratis 24/7-ondersteuning 

inbegrepen

Back-ups van bestanden 

maken en bestanden delen 

met 1 terabyte cloudopslag

Snel aan de slag gaan met 

documenten, spreadsheets, 

presentaties en e-mail

Microsoft 365  
Business Standard

€10,50  
Gebruiker / maand

Alles in Business Basic, plus:
• Desktopversies van Office-apps met premium-functies
• Eenvoudig webinars hosten
• Registratie- en rapportagehulpprogramma’s voor deelnemers
• Beheer klantafspraken
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5G voor de binnenvaart 
Wat gaat er veranderen?
Sinds de introductie van 1G in de jaren 80 is er veel veranderd in ons mobiele netwerk. Van 
platte tekstberichten naar hoge definitie (live) video’s en zelfs augmented reality. 5G is de vijfde 
generatie draadloze mobiele netwerktechnologie en is hiermee de opvolger van 4G. 

Het grootste verschil is dat het 5G-netwerk stabieler en sneller is in dichtbevolkte gebieden, zoals 
evenementen of in de industrie. Dit komt door de bredere bandbreedte. Voor de maritieme- en 
transport sector betekend het dat grote hoeveelheden data (informatie) binnen de gehele supply 
chain nu live kunnen worden gedeeld (zie illustratie 5G). Dit voorkomt vertragingen en onnodig 
wachten in de haven voor alle soorten vervoeders en dus ook de binnenvaart. 

Veiliger, efficiënter, sneller 
Verder zal er doormiddel van een virtuele realiteit en hoge resolutie live beelden een betere 
inschatting kunnen worden gemaakt van verschillende havenprocessen. Er zijn verschillende 
factoren die veel risico met zich mee brengen. Denk bijvoorbeeld aan de handelingen tijdens het 
aan- en afmeren van zowel zee als binnenvaartschepen. Of de waterstanden, golfslag en 
stromingen binnen havens. Een stabiel en snel 5G-netwerk maakt het mogelijk om processen 
straks veiliger, efficiënter en sneller uit te kunnen voeren en de haven uiteindelijk verder te 
automatiseren. 

Wat is de meerwaarde voor u?
Om nauwkeurige voorspellingen te kunnen maken en alles in goede banen te leiden wordt data 

steeds belangrijker. Veel maritieme processen zullen in de toekomst meer en meer gebruik 
maken van data en 5G is ondermeer nodig om deze toekomst te stimuleren. Steeds meer 

processen worden dan ook digitaal uitgevoerd en aan de hand van sensoren langs 
kades kunnen activiteiten beter worden ingeschat en zo veiliger worden gemaakt.

Het nieuwe netwerk draagt verder bij aan een betere voorspelling van 
industrieel onderhoud en vergroting van de veiligheid in zowel 

de haven als aan boord. 

4COM zal u als onafhankelijke leverancier op de hoogte houden van alle ontwikkelingen rondom 5G.
Wilt u op de hoogte blijven? Klik dan op onderstaande link en abonneer gratis op onze nieuwsbrief: 

http://eepurl.com/gbvCtL

1G
Analoge telefonie

2G
+ email, tekst & internet

3G
+ foto’s, apps, 

web-pagina’s, video’s

4G
+ grotere volumes aan
data

5G
+ Hoge resolutie (live) 
video, internet of things, 
grote volumes (live) data 

5G-ontwikkeling



Connectiviteit

Nieuwe smartphone?
Gaat u een nieuwe smartphone aanschaffen? Dan zijn er enorm veel mogelijkeden waar u uit 
kunt kiezen. Maakt u bijvoorbeeld veel foto’s en video’s? Zorg dan voor een smartphone met 
voldoende geheugen. Wilt u draadloos kunnen opladen? Kies dan voor een van de nieuwste 
reeks smartphones die op de markt zijn. Speciaal voor u hebben wij de trends en mogelijkhe-
den op mobiel gebied op een rijtje gezet. Wilt u persoonlijk advies? Bij 4COM 
staan we elke dag klaar om u te voorzien van het beste advies. 

5G op meer plekken in 2023

5G
Is uw smartphone 5G ready? Dan kunt u volgend jaar mogelijk op nog meer 
plekken in Europa gebruik maken van het  5G-netwerk! 5G is de opvolger 
van 4G en zorgt o.a. voor sneller internetten. Ook heeft het 5G-netwerk een 
hogere bandbreedte, wat ervoor zorgt dat de verbinding stabiel blijft op 
drukke locaties, zoals een evenement of voetbalstadion. Erg handig dus! 

Beveiliging via 3D-gezichtsherkenning
Uit onderzoek blijkt dat veel smartphone gebruikers 3D-gezichtsherkenning 
een fijne methode vinden om hun toestel te beveiligen. Steeds meer 
toestellen beschikken erover en deze manier van beveiliging werkt dan ook 
uitstekend. In 2023 zullen meer toestellen worden voorzien van deze functie.

Meer camera’s - meer geheugen
Met de nieuwe iPhone, Huawei en Samsung smartphones kan je nu groot-
hoekfoto’s maken dankzij de meerdere camera’s. Dit zorgt ervoor dat u zelf 
professionele foto’s kunt maken. Ook krijgen de smartphones steeds meer 
opslaggeheugen om alle bestanden op te slaan. Waar we vroeger genoeg 
hadden aan 8GB, is 128GB, 256GB of zelfs 1TB nu de standaard. 

‘E-sim’ & meer data
In 2023 komen er meer smartphones uit die een ingebouwde, 
simkaart ondersteunen: de eSIM. U kunt hierdoor
eenvoudig twee simkaarten tegelijk gebruiken en 
hoeft nooit meer te wisselen van sim. 
Ook krijgen abonnementen steeds meer 
mobiele data. Meer weten?
Neem contact met ons op:
www.4com.nl

Neem contact op: 
078-750 17 35

5G SIM



Contact
Wij zijn er voor de binnenvaart en alle toeleveranciers

Whitepaper

4COM Dordrecht
Jacobus Lipsweg 112
3316 BP Dordrecht
078 750 17 35
info@4com.nl

Ook in 2023 vertrouwd verbonden met 4COM
Net als in 2022 staan we ook volgend jaar weer klaar voor al uw 
vragen en wensen op ICT- en telefoniegebied. Heeft u vragen over 
de trends voor 2023? Neem gerust contact met ons op! Wij staan u 
graag te woord. 

Bel ons op 078 750 17 35




