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De unieke producteigenschappen van de Vierling GSM Gateway: 
 
 
 

1. Goedkoper bellen naar mobiele nummers 
De gateway wordt gekoppeld aan de huidige telefooncentrale (hiervoor kunnen extra voorzieningen 
nodig zijn). In de gateway wordt een SIM kaart geplaatst. Wanneer u een mobiel telefoonnummer 
kiest, zal automatisch de gateway worden gekozen om de verbinding te maken. Op deze manier 
realiseert u een forse besparing op de kosten van het bellen naar een mobiel nummer. 

 
 

2. De gateway gebruiken als draadloos systeem binnen het bedrijf 
De gateway kan worden voorzien van snelkiesnummers. Hiermee kan een virtueel draadloos toestel 
worden gemaakt. Wanneer het nummer wordt gekozen, zal de gateway het ingestelde mobiele 
nummer bellen. 

 
 

3. Automatische terugbelfunctie (beller buiten bedrijf kan volstaan met 
Pre-Pay i.p.v. abonnement) 
Medewerkers met bijvoorbeeld een Pre-Pay toestel kunnen zonder kosten een verbinding maken 
met het kantoor. Hiervoor bellen ze naar de gateway. Ze laten echter het toestel twee keer 
overgaan, waarna ze ophangen. Vervolgens belt de gateway diegene terug, waarna deze 
medewerker direct een intern toestelnummer kan kiezen en verbinding krijgt met de collega. 

 
 

4. SMS versturen door middel van interface met computer 
De gateway kan worden gekoppeld met een PC. Met een software programma kunnen vervolgens 
SMS berichten via de gateway worden verstuurd. 
 

 
5. Alarmmelding via SMS bericht bij vooraf ingestelde gebeurtenis 

De gateway is voorzien van een alarmingang. Deze ingang kan worden gebruikt om een 
medewerker per SMS te informeren dat er iets plaatsvindt op de alarmingang, of dat de gateway zelf 
een probleem heeft.  

 
 

6. Lagere storingsherstelkosten doordat het beheer op afstand kan 
worden uitgevoerd 
Het configureren van de gateway kan niet alleen op locatie worden gedaan, maar ook op afstand. 
Hiermee wordt uiteraard een kostenbesparing worden gerealiseerd, doordat problemen in veel 
gevallen.  


