
Her yerden
akıllı bağlantı 

Inmarsat’ın küresel 3G uydu ağı tarafından desteklenmektedir



Nereye giderseniz gidin en değer 
verdiğiniz araçlarınızdan biri olan 
akıllı cihazınızla kişisel bağlantı 
kurabildiğiniz bir dünya düşünün. 
Telefonunuzu ve tabletinizi, konuşmak, mesaj 
atmak, internete ve uygulamalarınıza erişmek 
için sorunsuz şekilde hücresel ve sabit 
ağlardan bağımsız olarak kullanabildiğiniz bir 
dünya hayal edin. 

Küresel akıllı cihaz bağlantı hizmetimiz 
IsatHub, işte tam da böyle bir dünya sunuyor. 
Böylece artık ofisinize sürekli bağlanarak 
üretkenliğinizi devam ettirebilir ve nereye 
giderseniz gidin arkadaşlarınızla ve ailenizle 
iletişiminizi sürdürebilirsiniz.

IsatHub: Dünyanı yanında götür

IsatHub: her yerden 
akıllı bağlantı 



İşiniz sizi nereye götürürse götürsün iPhone, iPad ve/veya iPod 
touch ya da Android™ akıllı cihazınızı sorunsuz şekilde kullanın.

Apple, Apple logosu ve iPhone; Apple Inc.’nin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ve diğer  
ülkelerdeki ticari markalarıdır. App Store; Apple Inc.’nin hizmet markasıdır.

Inmarsat’ın küresel 3G uydu ağıyla desteklenmektedir

Konuşma Mesaj İnternet Küresel 
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Control app ve Voice app

IsatHub hizmetine akıllı cihazınızdaki Control app 
üzerinden erişilir. 

Uygulama üzerinden kurulum yardımı verilir ve 
hizmete tam olarak erişim sağlanır. Bunların yanı 
sıra IsatHub bağlantısını paylaşan her bir cihaz 
için veri kullanımı görüntülenebilir. 

Voice app, cihazınız sadece Wi-Fi kullanımı için 
yapılandırılmış bile olsa, kısa mesaj iletişiminin 
yanı sıra sesli aramalar yapmak ve aramaları 
yanıtlamak için akıllı cihazınızı IsatHub’ın özel 
yüksek kaliteli ses hattı üzerinden kullanmanıza 
olanak sağlar.

3G Apple, Apple logosu ve iPhone; Apple Inc.’nin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ve diğer 
ülkelerdeki ticari markalarıdır. App Store; Apple Inc.’nin bir hizmet markasıdır.

Control app Voice app



Kapsama Alanı IsatHub, kutup bölgelerinin uç noktaları 
hariç küresel olarak yüzde 99,9 ortalama 
erişilebilirlikle hizmet veren Inmarsat-4 (I-4) 
uydu ve yer şebekesi üzerinde çalışır

 Hizmete, akıllı telefon veya tablet üzerine 
indirilen bir Control app ve Voice app 
üzerinden erişilir

 Bu uygulamalar, Inmarsat ağı üzerinden 
çalışabilirliği onaylanmış bir uydu terminali 
üzerinden I-4 şebekesine bağlanır

 Üretim ortağımız AddValue’nun ürünü olan 
Wideye iSavi terminali, IsatHub hizmetlerine 
erişmek için üretilmiş ilk terminaldir

 Wideye iSavi hafiftir ve rahatça taşınabilir, 
hiçbir teknik uzmanlık veya eğitime ihtiyaç 
olmadan hızlı ve kolay bir şekilde kurulabilir. 
IsatHub ile çevrimiçi bağlantı birkaç dakika 
içinde kurulabilir

 Terminal 30 metrelik Wi-Fi kapsama 
alanı sunar ve birden fazla cihaz aynı 
bağlantıyı paylaşabilir

 Güç tüketimi düşüktür ve pil şebeke 
elektriği üzerinden veya güneş enerjisi ile 
şarj edilebilir

Bir bakışta IsatHub

Bu harita Inmarsat’ın kapsama alanı beklentisi göstermekle birlikte, 
bir hizmet garantisi anlamına gelmemektedir. Kapsama alanlarının 
uç noktalarında hizmete erişim çeşitli koşullara bağlı olarak 
değişim göstermektedir.

IsatHub, Inmarsat-4 uyduları üzerinden küresel 
olarak hizmet vermektedir.

I-4 EMEAI-4 Americas I-4 Asia-Pacific
I-4 Americas Alphasat I-4 Asia-Pacific



IsatHub hizmeti 
 240/384kbps gönderme/alma hızlarına 
varan standart IP verileri 

 Özel yüksek kaliteli ses hattı
 Mesajlaşma
 E-posta gönderme, internet ve 
uygulamalara erişim

 Kullanım süresine ve kullanılan verilerin 
genel hacmine bağlı esnek fiyatlandırma 
paketleri sunulmaktadır 

Voice app özellikleri
 Yüksek kaliteli, gelen ve yapılan sesli 
aramalar için özel ses hattı üzerinden 
kullanıma uygun olacak şekilde 
optimize edilmiştir

 Akıllı cihazların üzerindeki rehber ile 
uyumlu çalışır

 Metin mesajları gönderme ve alma 
yeteneğine sahiptir

 Çağrı süresine dair bilgi verir

Control app özellikleri
 Yönlendirme yardımlı sinyal 
gücü göstergesi

 Ağ kaydı
 Bağlı her cihazı yönetmek için hizmet 
erişim kontrolleri ve kullanım sayaçları 

 Pil / AC durum göstergesi
 Önceden ayarlanmış güvenlik 
duvarı seçenekleri 
- Web kullanıcı arabirimi  
  üzerinden yapılandırılır

 İki güvenlik seviyesi 
- MAC adres filtreleme  
- Wi-Fi şifre kontrolü

 Terminal sıcaklık uyarısı
 Kişisel yardım düğmesi
 Kullanıcı yardımı



inmarsat.com/isathub
Yukarıdaki bilgiler Inmarsat tarafından iyi niyetle hazırlanmış ve doğruluğunu sağlamak için tüm makul çabalar gösterilmiş olsa da Inmarsat, 
bilginin amacı veya kullanımı açısından doğruluk, tamlık veya uygunluğu konusunda hiçbir garanti vermemektedir. Inmarsat, bilgilerin 
kullanımı, tüm garantiler ve koşullardan kaynaklanan ve açıkça ya da ima yoluyla burada İngiltere yasalarının izin verdiği ölçüde dışarıda 
tutulan tüzük, genel hukuk veya diğerlerince belirtilen dolaylı veya bağlı olan kayıplar dahil olmak üzere her türden kayıp veya hasarın 
hiçbirinden sorumlu değildir. INMARSAT, International Mobile Satellite Organisation’ın ticari markasıdır, Inmarsat LOGO’su Inmarsat (IP) 
Company Limited’in ticari markasıdır. Her iki ticari markanın da lisansı Inmarsat Global Limited’e aittir. © Inmarsat Global Limited 2014.  
Tüm hakları saklıdır. IsatHub August 2014 (Turkish).

Nasıl satın alabilirsiniz?
IsatHub, seçkin Inmarsat dağıtım ortakları 
ve hizmet sağlayıcıları üzerinden satın 
alınabilir. Size en uygun partneri bulmak 
için web sitemizi ziyaret edin.


