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Met de klassieke paging is communicatie maar in één richting mogelijk. Met de 
dienst B-Ack Page kunnen pagers ook een ontvangstbevestiging terugsturen. 
Afhankelijk van de gekozen pager zijn er namelijk nog andere mogelijkheden van 
tweewegscommunicatie tussen pager en alarmeringsterminal. Op die manier 
krijgt u een nog beter zicht op de beschikbaarheid van uw medewerkers.

BLUE LIGHT MOBILE
B-Ack Page werkt via Blue Light Mobile, het 
mobiele data-aanbod van ASTRID. In sommige 
pagers kan een simkaart worden gestoken die de 
tweewegscommunicatie mogelijk maakt. Deze 
Blue Light Mobile SIM-kaart wordt door ASTRID 
geleverd.

HOGE BESCHIKBAARHEID
Dankzij Blue Light Mobile geniet u roaming op alle 
netwerken in Belgi. en ook in buurlanden. Daardoor 
kunt u rekenen op een hogere beschikbaarheid dan 
bij de commerciële operatoren.

WELKE TERMINALS?
Om gebruik te maken van B-Ack Page hebt u een 
pager nodig met een gsm-module. Een lijst van 
gevalideerde pagers vindt u op www.astrid.be/nl/
diensten/paging/toestellen

AANVULLING OP POCSAG
B-Ack Page vervangt de klassieke paging via de 
POCSAG-technologie niet. Het is louter een 
aanvulling. Aan de bestaande pagingdienst 
verandert ook niets.

ABONNEMENT
Naast uw pagingabonnement voor  
het B-Ack Page abonnement.
Activering van de simkaart: ¤10/excl. BTW

ABONNEMENTSVOORWAARDEN

Page POCSAG

ACK Blue Light Mobile
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B-ACK PAGE

>  De prijzen zijn van toepassing vanaf 1 juni 2020.
>  U bepaalt de regels die moeten worden toegepast 

bij overschrijding, via het online abonnements-
formulier op MY ASTRID via www.astrid.be 

>  De abonnementen worden gefactureerd voor een 
volledige maand (zelfs als het abonnement in de 
loop van de maand wordt geactiveerd of gedeac-
tiveerd). De facturatie gebeurt maandelijks.

>  De ongebruikte SMS’en en MB worden niet naar 
de volgende maand overgezet.

>  1 eenheid = 1MB of 1 SMS
>  Data overschrijdingen: ¤ 0.15 excl. BTW/MB of 

SMS – gefactureerd per 1kB/1SMS. 
>  Tarief geldig in de Europese Unie 28  

(+ IJsland, Liechtenstein & Noorwegen)
>  No Voice

FORMULE B-ACK PAGE

FORFAIT PER MAAND PRIJS EXCL. BTW/SIMKAART/MAAND

400 eenheden € 2,00




