Zincirlerinden kurtuldular.

Mobil cihazlarınız artık her yerde çekecek

Küresel Akıllı Telefon Erişimi

Cep telefonunuz dünyanın
her yerinde çekecek.
Iridium GO!™ cep telefonunuzda ya da en
fazla 5 mobil cihazınızda kullanabileceğiniz
dünyanın ilk ses ve data haberleşmesi için
güvenilir küresel iletişimini yarattı.

Kişisel haberleşmeyi ileri taşıyın

Iridium GO!™ daha önce dünyanın gördüğü hiçbir şeye benzemiyor.
Dünyanın en hızlı haberleşme ağını kullanan, bu kompakt, dayanıklı ve
taşınabilir cihaz, uydu destekli Wi-Fi hotspot yaratarak dünyanın her
yerinde her türlü cep telefonu, laptop ya da tabletin GSM
şebekelerine bağlı olmadan çekmesini sağlıyor.

Cep telefonunuzu dönüştürün
Iridium GO! mobil cihazınızı küresel haberleşme aygıtına dönüştürür.
Dağcılar ve hafta sonu gezginleri, girişimciler veya hükümet yetkilileri
yani karada ya da denizde GSM kapsaması dışında olan herkes için
Iridium GO! gerekir. Iridium GO, cep telefonunuz ya da en fazla 5
cihazınıza kaliteli ses ve data gücü sağlar.

Kişisel haberleşme devrimi
Basit

Iridium GO! karasal ağın bulunmadığı yerlerde mobil cihazlarınız
için uydu bağlantısı sağlar. Ortalama 30.5 metre yarı çapında
Wi-Fİ hotspotu yaratmak için yalnızca entegre anteni kullanır. Batarya
ile çalışan cihazınız çabucak ve otomatik olarak Iridium LEO uydu
kümesine bağlanır. Kolayca bağlantı kuran Iridium GO uygulamasının
kullanıldığı alan içerisinde birden çok cihazınızı çalıştırabilirsiniz.

Çok yönlü

Iridium GO! şunları içeren küresel haberleşmeleri destekler:
•

Sesli aramalar

•

Fotoğraf paylaşımı

•

E-posta erişimi

•

Karşılıklı mesajlaşma

•

Uygulamalar

•

GPS takibi

•

Sosyal ağlara bağlanma

•

SOS uyarısı

Taşınabilir

Herkes için kritik bağlanılabilirlik

Kim olursanız olun, işinizi yönetmek, arkadaşlarınızla ve
ailenizle iletişim kurmak; bilgiye erişmek, her duruma
hemen cevap vermek ya da sadece iletişimde kalmak
çok önemlidir.
Iridium GO! küresel haberleşmeyi kolaylaştırıyor:
Pilotlar, tekne kullananlar,

•

Yurt dışı görevlileri

kamyon şoförleri

•

Hükümet ve STK’lar

•

Maceraperestler, kaşifler

•

Askeri operasyonlar

•

Uzak bölge sakinleri, tatilciler

•

M2M uygulamaları

•

Acil ve ilk müdahale ekipleri

•

Hücresel data dışında

•

Küresel girişimciler

•

Üst düzey yöneticiler ve 		

•

diplomatlar

bulunan herkes

Iridium GO!’yu her yere götürebilirsiniz. Cebinize sığacak kadar
küçüktür ve tıpkı diğer Iridium cihazları gibi yağmura, kuma, toza ve
kötü kullanıma karşı dayanıklıdır. Sırt çantanıza kolayca koyabilirsiniz ya
da araçlarınıza, uçaklara ve botlarınıza mobil uygulamalar için monte
edebilirsiniz.

Yenilikçi

Hem uydu hem de hücresel telefonların sunduğu en iyi özellikleri
birleştiren Iridium GO! kişisel uydu bağlantısı cihazları kategorisinde bir
ilk. Ayrıca, uygulamaları ve uzak bölgelerdeki iletişim ağını geliştirme
konusunda Iridium ortakları için optimize edilmiş, güçlü bir gelişmiş
platformdur.
Ekonomik
Iridium GO! gerçek küresel haberleşme için ekonomik bir çözümdür.
Apple® ve Android™ işletim sistemleriyle uyumlu mevcut cihazlarınızın
roaming ve hizmet ücretlendirmelerini ortadan kaldırır. Kullanıcılar
arasında bağlantı paylaşımı sağlar, ses ve data maliyetlerini makul
seviyede tutan ekonomik planlarla desteklenir.

Uygulamalarla bağlanın

STANDART

Apple® ve Android™ cihazlarında mevcut bulunan Iridium uygulamalarını indirin, yükleyin, yapılandırın
Uydu

ve bağlanın.

Küresel

Iridium GO!
•

Iridium GO! durum çubuğu

•

Iridium GO! pil ömrü

•

Hızlı GPS ve kontrol
mesajları gönderin

•

Ayarları yapılandırın

•

Twitter paylaşımlarında
bulunun

•

Sesli arama yapın

•

Wİ-Fi data aramaları yapın

•

Acil SOS özelliğini
etkinleştirin

Iridium Posta & İnternet
•

Taşınabilir

Çevrim dışı e-postalar düzenleyin ve

Güvenilir

görüntüleyin
•

Bağlantı süresini en aza indirmek için
E-posta boyutunu yapılandırın

•

OPTİMİZE EDİLMİŞ

Gönderilecek e-postalarınızı web tabanlı
servislerden 15 kat daha hızlı sıraya koyun

•

Dış hesaplardan e-postalarınızı aktarın

•

Açılır pencereleri engelleyin, reklamları ve

Ses
SMS

arka plan resimlerini kaldırın
•

Web sayfalarını, sıkıştırılmamış sayfaların

GPS

indirme hızından 3-5 kat daha hızlı indirin
SOS

SMS
GPS konumlama
Acil tuşu

Teknik Özellikler

Online takip

Boyutlar:

Kişisel baz istasyonu

• 11,43 cm x 8,25 cm x 3.17 cm

Dayanıklılık özellikleri:

• Askeriyede kullanılan ürünler kadar
dayanıklı (MIL-STD 810F)
• Katı cisimlere karşı koruma

Kullanımı kolay:

• Dayanıklı, yassı tasarım
• Açılır Anten

E-posta
Fotoğraf aktarımı
Sosyal ağlar

SAĞLAMLAŞTIRILMIŞ

• Yerleşik menü/durum ekranı

Esnek:

• Hazır Wi-Fi cihazı
• Geliştiriciler için API uygulaması
• Sağlam donanım

Suya dayanıklı
Darbelere karşı dayanıklı
Toz geçirmez

S E N İ N H AYAT I N . S E N İ N C İ H A Z L A R I N . İ L E T İ Ş İ M D E . H E R Y E R D E .

Iridium Türkiye Servis Sağlayıcısı ve Yetkili Bayi:

ICom Uydu Haberleşme A.Ş.

VIA TWINS B Blok Kat:18 No: 10-B/128 Söğütözü
Mah. 2177 Sokak 06530 Çankaya - Ankara
T: +90312 284 03 33 - F: +90 312 229 68 21
info@icomas.com.tr - www.icomas.com.tr
Tek bir haberleşme şirketi tüm dünyayı birbirine bağlıyor
Iridium, dünyanın dört bir yanını kapsayan çözümleri ile onu tek gerçek küresel haberleşme şirketi
yapan dünyanın en hızlı uydu ulaşım ağına sahiptir. Iridium ses ve veri ürünleri küresel şirketlerin,
kamu kurumlarının ve bireylerin dünyanın her yerinde bağlantıda kalmasını sağlayan yüksek haberleşme
çözümleri sunar. Ortakların eşsiz küresel ekosistemleri ile Iridium, dünyayı yeni bir haberleşme
çağına taşıyan yeni, yüksek değerli imkanlar yaratmaya devam etmektedir.
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