Quickstart
Activatie 4G / VoLTE
Profiteer maximaal van de mogelijkheden van het KPN netwerk
Wijzig nu eenvoudig uw toestelinstellingen.
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Van 3G naar 4G: Sneller, veiliger en stabieler

Vanaf 31 maart 2022 stopt KPN definitief met 3G. KPN zet haar 3G-netwerk uit omdat er steeds minder
gebruik gemaakt wordt van 3G en steeds meer gebruik gemaakt wordt van het 4G of zelfs het 5G
netwerk. De frequenties die voor 3G worden gebruikt, gaat KPN inzetten voor het 4G- en 5G-netwerk. Zo
wordt het 4G- en 5G-netwerk nóg sneller, veiliger en stabieler.
De eerste 3G-frequenties zullen 1 november 2021 al worden uitgezet. Op dat moment kunt u al
kwaliteitsverlies ervaren. Maak optimaal gebruik van het mobiele netwerk en loopt geen voordelen mis.
Wij helpen u graag met aanpassen.

De voordelen voor u

Wijzig uw toestelinstellingen en profiteer van sneller werken en kraakheldere gesprekken op nog meer
plekken (binnen- en buiten het kantoor).

Hogere data
snelheid
De snelheid gaat van
maximaal 14 Mbit/s
naar maximaal 250
Mbit/s

Betere
gesprekskwaliteit
Met bellen via 4G is
er minder vertraging
en klinken stemmen
luider en duidelijker

Betere
dekking
Het 4G-netwerk
heeft binnen en
buiten een betere
dekking dan het
3G-netwerk

De hele wereld
binnen handbereik
In Nederland én 37
andere landen
internet jij met het
snelle en stabiele
4G netwerk
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Activatie 4G op iOS-toestellen
Stap 1

Ga naar het Startscherm.
Kies Instellingen.
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Stap 2

Scroll naar beneden.
Kies Mobiel netwerk.

Stap 3

Kies Opties mobiele data.
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Stap 4

Kies Gesprekken en data.

Stap 5

Kies 4G.
Zorg dat VoLTE (4G bellen) ook aan
staat door de schakelaar op groen te
zetten.
De Apple iPhone is nu ingesteld voor
gebruik van 4G-netwerken.
Keer terug naar het Startscherm.
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Activatie 4G op Android-toestellen
Stap 1

Ga naar het Startscherm.
Om het menu te openen, veeg
omhoog op het scherm.
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Stap 2

Kies Instellingen.

Stap 3

Kies Verbindingen.
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Stap 4

Kies Mobiele netwerken.

Stap 3

Zorg ervoor dat Bellen via 4G op de
gebruikte simkaarten geactiveerd is.
U kunt dit herkennen aan de blauwe
schuifknop.
Uw Android-toestel is nu ingesteld voor
gebruik van 4G-netwerken.
Keer terug naar het Startscherm.
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Eazit,
just
works
We laten niets aan het toeval over

De communicatiewereld van vandaag zit vol met ‘misschien’, ‘ja maar’, ‘kan niet’ en ‘werkt niet’. Gedoe
zonder duidelijkheid. Dat doen wij anders.
Ons doel is uw communicatie gewoon te laten werken. Zowel op het werk als privé. Zo easy is het.
Kraakheldere communicatie, zonder gedoe, vol mogelijkheden. Met onze diensten en services haalt u het
meest uit elk gesprek en iedere samenwerking.

Landelijk actief, lokaal aanwezig
Dus altijd snel in business

Eazit is een landelijk opererend ICT-partner voor MKB’ers die willen vertrouwen op de nieuwste
technieken, stabiele verbindingen, eerlijk advies én bevlogen service en support. Dankzij onze kantoren
in Almere, Houten, Drachten, Veldhoven en Meppel kennen we de regionale markt goed en zijn we in
staat zeer snel te schakelen.
Almere
Verlengde Duinvalleiweg 102
1361 BR Almere
Drachten
Zonnedauw 5
9202 PE Drachten
Meppel
Zomerdijk 9E – B@2
7942 JR Meppel

Just works |

Houten
Pelmolen 14
3994 XZ Houten
Veldhoven
Provincialeweg 68
5503 HH Veldhoven
Overige gegevens
IBAN: NL41RABO0329259997
KVK: 34090783
BTW: NL803158142B01

www.eazit.nl

support@eazit.nl | 088 - 355 00 70

