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1 Coligo demonstratiekoffer 
1.1 Wat is het 
Een rolkoffer voor apparatuur met afneembaar demonstratiedeksel. 

 

1.2 Doel van de koffer 
Om alle functionaliteiten van bijvoorbeeld Coligo en Managed Voice 3 werkend te demonstreren op elke locatie. Perfect in 

te zetten bij klantgesprekken om Coligo GRID en alle applicaties werkend toe te lichten. 

1.3 Wat wordt geleverd 
In de demonstratiedeksel is onderstaande apparatuur gemonteerd: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De apparatuur wordt gevoed door één kabel die in de rand van de deksel wordt aangesloten. Naast de voeding van de 

router en de switch is er een USB-stekker voor het opladen van smartphones in de dekselrand verwerkt. Op de tweede 

USB-connector wordt de Huawei LTE USB stick aangesloten wanneer er geen (bedraad) netwerk beschikbaar is. Als laatst 

zijn er twee PoE LAN-poorten beschikbaar voor het aansluiten van IP-toestellen. 

 

De router kan worden aangesloten op een (bedraad) LAN-netwerk en bouwt verbinding op met het Internet. Mocht er 

geen LAN beschikbaar zijn, zal de 4G dongel alsnog verbinding maken via het mobiele netwerk. 

De router heeft een eigen wifi-netwerk waarop laptops en smartphones aangemeld kunnen worden. Wanneer gebruik 

gemaakt wordt van bv. Reflector 3 software voor het tonen van smartphone applicaties op beeldschermen, dient de 

apparatuur onderling zichtbaar te zijn. Op gast-wifi-netwerken is dit vaak niet het geval. 

  

• DrayTek Vigor 2133ac (Wifi-router); 

• Huawei LTE USB Stick E3372 (4G dongel); 

• DrayTek VigorSwitch P1092 (8-poorts PoE). 



 

 3 - 3 © mei 2019 i4IP B.V. 

1.4 In de koffer is ruimte voor 
• 2x IP-toestel 

• 1x laptop, + eventueel extra beeldscherm 

• 3x mobiele toestellen (ieder eigen vak) 

• 3x LAN-kabels en voedingen (ieder eigen vak) 

 

1.5 Bedrukking demonstratiedeksel 
Op de deksel kan het eigen bedrijfslogo geplaatst worden. Stuur hiervoor de  

gewenste afbeelding naar marketing@i4ip.eu.  

 

1.6 Wat verder nodig is (niet meegeleverd) 
• Werkende hosted telefonie-omgeving zoals Coligo met Managed Voice 3 

• Simkaart voor 4G-dongel (kan multisim van Managed Mobile 

gebruiker zijn) 

• 2x IP-toestel (naar keuze)  

• 1x smartphone, IOS of Android 

• 1x laptop 

• Reflector 3 licentie(s) voor het tonen van smartphones op PC- of laptop beeldschermen, TV’s en beamers.  

Voor aanvullende informatie, downloaden en licenties bestellen zie: 

https://www.airsquirrels.com/reflector/download  

 

1.7 Bestelling demonstratiekoffer  
Je bestelt de demonstratiekoffer eenvoudig bij ons in onze webshop binnen Operator Online. 


