
 

 

 

EasyGate PRO 
 Kostenbesparende communicatie  
tegen de laagste prijs op de markt 

EasyGate PRO 
 
De EasyGate PRO is een éénkanaals analoge GSM Gateway 
met geavanceerde eigenschappen.  
De GSM Gateway levert een rendabele manier van telefoneren 
op en biedt de gebruiker de mogelijkheid om de kosten van en 
naar het gsm-netwerk te reduceren. Hij is bedoeld voor kleine en 
middelgrote bedrijven. 
Indien de GSM Gateway verbonden wordt met een PBX en/of 
een pc (LAN), kan hij voor spraak, overdracht van gegevens via 
GPRS,  het versturen van sms-berichten en de transmissie van 
de pc- fax gebruikt worden. 
 
Tijdens het ontwerp van de EasyGate PRO is er extra nadruk 
gelegd op goede kwaliteit, betrouwbaarheid en langdurige     
prestaties. Dankzij FSK kunt u de inkomende oproep zien in het 
display van uw telefoontoestel. 
De EasyGate PRO maakt het mogelijk voor alle LAN gebruikers 
om sms-berichten te verzenden en te ontvangen door het gebruik 
van de sms-server (netwerktoepassing). Het verzendbewijs van 
elk verzonden bericht kan automatisch worden verkregen. 
 
Door de GPRS-verbinding is het mogelijk om het internet te raad-
plegen en om email berichten te versturen. De EasyGate PRO 
wordt vaak gebruikt als ondersteuning voor de verbinding naar 
het internet binnen kleine werkomgevingen, of voor het toepas-
sen van internet op boten of ver gelegen gebieden. 
 
Er is één universele input in de GSM Gateway (de groene aan-
sluiting). Dit betekent dat de GSM Gateway vooraf bepaalde sms 
berichten kan versturen na activering van een extern signaal (bij 
eventuele storingen aan andere apparatuur). 
 
Deze analoge GSM Gateway kan ingezet worden binnen omge-
vingen waar geen telefoonlijnen voor handen zijn of waar geen 
netspanning geleverd kan worden, deze GSM Gateway werkt 
namelijk op een 12V voeding. Dit maakt het apparaat volledig 
mobiel en flexibel inzetbaar. 

♦ Volledige GSM dekking 
♦ Telefoonlijn interface FXS 
♦ Analoge Fax (optioneel) 
♦ Dataconnectie GPRS/CSD 
♦ Sms versturen/ ontvangen (optioneel) 
♦ Babyfoon functie 
♦ Identificatie van de beller (FSK CLIP) 
♦ USB connector 
♦ Batterij backup 
♦ GSM signaal indicator 

Telefoonverbinding  
op plaatsen                               

zonder vaste lijn 
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De EasyGate PRO brengt u de functies van een vaste                           
telefoonlijn in een mobiele oplossing en zorgt voor enorme 

kostenbesparingen. 

GSM interfaces  

GSM 850/900/1800/1900 MHz 

DATA GPRS Class 10, CSD max. 14.4 kbps 

SIM kaart 3V en 1,8V 

Fax G3 analoge fax (optioneel) 

Telefoon interface  

FXS lijn Voor telefoon, G3 FAX, PBX CO lijn 

Beltype Toon (DTMF) en pulse 

Inkomende lijn ID CLI via FSK 

Zonder schriftelijke toestemming van RD-NetCom B.V. mag er geen tekst worden gebruikt in welke  
vorm dan ook. Druk– en zetfouten voorbehouden.   

Kostenbesparende oplossing  Vervanging van de vaste lijn 

Voeding  

Voeding Stroomadapter bijgeleverd: 12V 0,5A 

Externe voeding 10 tot 16 V DC  

Batterijen AA oplaadbare batterijen (optioneel) 

Beheerinterface  

USB poort SMS, configuratie, upgrade 

Data interfaces  

USB poort Voor GPRS en CSD verbinding 

FXS lijn Voor CSD verbinding (optioneel) 

U kunt een analoog toestel of telefooncentrale aansluiting 
voor een spraakverbinding. Met een PC verbonden via 
USB kunt u verbinden met het Internet en SMS berichten 
sturen/ontvangen.  
De EasyGate PRO is de oplossing voor situaties waar 
geen vaste lijn aanwezig is of voor personen/bedrijven die 
geen gebruik meer willen maken van vaste lijnen. 

In bovenstaand schema koppelen bedrijven de EasyGate 
PRO aan hun bestaande telefooncentrale via een analoge 
interface. Alle gesprekken naar mobiele netwerken worden 
gerouteerd door de Gateway en hierdoor kunnen bespa-
ringen op belkosten worden gerealiseerd tot wel 70%. 


