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1. Belangrijkste  
trends in een  
mobiele wereld 



Uw bedrijf in een mobiele wereld 

Het mobiele dataverbruik 
zal in de volgende jaren exponentieel groeien 
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De roamingregelgeving leidt tot  
gemoedsrust bij het mobiel gebruik 

Wil naar het buitenland  
kunnen gaan zonder zorgen 

Wil kosten drukken 

Wil dat het gemakkelijk  
is om in orde brengen 



Uw bedrijf in een mobiele wereld 

86% van de zakelijke  
e-mails worden  
mobiel gelezen2 

Veilig mobiel verkeer 
is een prioriteit voor alle bedrijven 

2/3 van de digitale  
consumptie  
gebeurt mobiel1 

Bron 1-2: Lookout - Bron 3: Wandera 

Mobiele beveiligings-  
inbreuken zijn in 2017  
met 95% gegroeid3 



2. Het aanbod van  
Orange Shape 



Onbeperkte oproepen  
en data in en naar de EU 

Volledige gemoedsrust met Orange 
Orange lanceert het eerste veilige en onbeperkte EU-aanbod 

Premium app voor  
mobiele beveiliging op  
Shape-abonnementen 

Uw bedrijf in een mobiele wereld 



Orange Shape 
Onbeperkte Shape Intense & Traveller 

Intense & Traveller 

Onbeperkte  
oproepen/sms  
in EU 

Intense & Traveller  

Onbeperkte 
data in EU 

Intense & Traveller 

Onbeperkte  
oproepen/sms  
naar EU 

Traveller 

3 GB in zone  
Best Destinations 

Traveller 

3000 minuten/sms  
naar/in zone 
Best Destinations 

Uw bedrijf in een mobiele wereld 



Orange Shape 
Welke formule past het best bij u? 

 

Gemakkelijk  
bereikbaar 

 

Gewoon  
bellen 

 

Comfortabel  
surfen 

 

Extra  
surfen 

 

Onbeperkt  
in België/EU 

 

Onbeperkt in België/EU +  
Best Destinations 

 
Light 

 
Basic 

 
Plus 

 
Ultimate 

 
Intense 

 
Traveller 

 
 

500 MB + 500 MB(1) 

 
 

2 GB + 2 GB(1) 

 
 

10 GB + 10 GB(1) 
 

 
 

20 GB + 20 GB(1) 
 

 
 

Onbeperkt(2) 

 
 

Onbeperkt(2) 

 
 

0,10 €/min 
& 0,10 €/SMS 

 
 

100 min &  
onbeperkt smsen 

 
 

Onbeperkt bellen  
& smsen in België 

 
 

Onbeperkt bellen  
& smsen in België 

 
 

Onbeperkt bellen 
& smsen in en naar EU 

 
 

Onbeperkt bellen 
& smsen in en naar EU 

 

 
Standaard roaming &  

internationale tarieven 

 

 
Standaard roaming &  

internationale tarieven 

 

 
Standaard roaming &  

internationale tarieven 

 

 
Standaard roaming &  

internationale tarieven 

 

 
Standaard roaming &  

internationale tarieven 

 
Standaard roaming &  

internationale tarieven 
 

3 GB 
in Best Destinations 

& 3000 min/SMS 
Naar en in Best Destinations(3) 

 

 
6 €/maand 

 

 
12 €/maand 

 

 
20 €/maand 

 

 
30 €/maand 

 

 
42 €/maand 

 

 
56 €/maand 

(2) Na 20 GB aan normale snelheid zal de klant surfen met een snelheid van 512 kbps   

(3) 3000 SMS of belminuten van de EU  (ook van België) naar Best Destinations of van Best 

Destinations naar de EU (ook naar België) of in Best Destinations. 

(1) Data Bonus is een voordeel dat kosteloos wordt toegekend aan bestaande en 

nieuwe klanten met Shape & Fix Comfort, Shape & Fix Extra en/of Shape & Fix Basic 

met digitale lijnen. Het nationale datavolume inbegrepen in de Shape-formules wordt 

verdubbeld.  

Gratis bellen onder collega’s 

Optionele surfherlaadbeurten 

Lookout Premium inbegrepen 

Coyote inbegrepen 

Surf Extra Card 

Hardware Bonus Program 

showpad://file/68de2aeade2e2bc841171101af70a1dd?modal=1&page=7
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3. De voordelen  
voor uw bedrijf 



Bedrijfsnoden 
in een mobiele wereld 

    
Performantie Gemoedsrust War on talent Flexibiliteit 

Snel en betrouw- Een veilige verbinding Werknemers hebben Verschillende werk-  
baar netwerk van uw werknemers graag de modernste nemers hebben ver-  

Altijd en overal met uw bedrijfsnetwerk mobiele apparaten schillende behoeften 

bereikbaar is onontbeerlijk Werknemers willen Als de behoeften  

Mee met de nieuwste De mobiele apparaten altijd en overal kunnen van uw bedrijf  

communicatie- van uw werknemers communiceren veranderen, moet  

technologieën dienen veilig te zijn Werknemers willen 
uw telecomoplossing 

Geen zorgen over vlot met collega’s 
mee evolueren  

onverwachte facturen kunnen samenwerken 
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Shape 
De voordelen voor uw bedrijf 

 
Performantie 

Superieur mobiel  
netwerk 

Orange investeert  
continu in verdere  
innovatie van het  
netwerk 

Network Extender  
voor een beter  
bereik binnenin  
uw bedrijf 

  
Gemoedsrust War on talent 

Optimale bescherming Hardware 

van uw mobiele vloot Bonus Program 

Onbeperkt aanbod Samenwerken 

Roaming bundels Invoice Split 

Klantenzone My Orange app 

Mobiel internet op  
al uw toestellen 

 
Flexibiliteit 

Zes verschillende  
formules op maat  
van uw medewerkers 

Orange voert jaarlijks  
een Business 
Check-Up uit 

Mobiline  

Shape & Fix 

Uw bedrijf in een mobiele wereld 



Performantie - Toonaangevende netwerktechnologie  
voor een mobiele geconnecteerde wereld 

ANALOOG DIGITAAL DATA FULL IP 

1996 2000 2004 2006 2016 2017 2014 2020 

SMS HD Voice VoIP 

Standard Video HD Video 
4K Video 
Virtual & Augmented Reality 

Voice over LTE/WiFi  
FMU 

Full  
Abundance 

Internet of Things  

Coverage IoT: 100% 

NB-IoT  

LTE-M 

VDSL 

4G-dekking: 99,9% 

Vezelnetwerk 

Indoor dekking 

IP VPN 
International 

Network Performance  
Management 

100 Kbps 

9.6 kbps 2 Mbps 

42 Mbps 

150 Mbps 300 Mbps 

1.2 Gbps 

10 Gbps 

5G 4.5G 
4G+ 

3.5G 

2.5G 

4G 

3G 

2G 

Voice 

1G 

STEEDS SNELLERE DATASNELHEID 

Onderzoek uitgevoerd door LCC International: 

januari 2019 

Beste mobiele telefonie 

Beste mobiele surfing 

Meest betrouwbare bestandsoverdracht 

Vertrouw op ons krachtige, performante netwerk om uw toekomst op te bouwen. 
Dankzij Fiber, 4G+, LTE-M en IoT-NB bent u altijd verbonden, waar u ook gaat. 
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Performantie 
Network Extender - Altijd de beste dekking 

Uw uitdaging 

Een optimaal bereik,  
waar ook in mijn gebouw 

Binnenshuis 

93,6% 
Uitstekende  

3G/4G-dekking 

Onze oplossingen 
Uitstekende 3G/4G-dekking binnenshuis  
voor medewerkers en bezoekers 

Zelfs wanneer u buitenshuis  
geen bereik hebt 

Verbeterde mobiele telefoongesprekken en 
data 

Eenmalige investering, zonder  
maandelijkse kosten 

Zorgeloze installatie door Orange 
Meer weten 

Uw bedrijf in een mobiele wereld 
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Gemoedsrust 
De wereld is uw kantoor 

Uw uitdaging 
Zonder zorgen communiceren  
en surfen in het buitenland 

Onze oplossing 

Roaming Pass voor occasionele reizigers 

Shape Intense & Shape Traveller  
voor wie vaak reist of communiceert  

met de zone EU of Best Destinations 

Roamingbundels op maat van elk reisprofiel  

Gratis oplossing voor kostenbeheersing 

Meer weten 

Uw bedrijf in een mobiele wereld 
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Gemoedsrust: Klantenzone 
Behoud het overzicht 

Uw uitdaging 
Efficiënt beheer 
van uw mobiele vloot 

Onze oplossingen 

Beheer uw mobiele vloot online 

24 uur op 24, 7 dagen op 7,  
van waar u maar wil 

Nummers activeren, gebruikers beheren,  
bestellingen plaatsen ... 

Volledig gratis 

Meer weten 

Uw bedrijf in een mobiele wereld 
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Gemoedsrust: Shape & Fix 
Maximaal comfort, ook voor uw vaste lijn 

Uw uitdaging 

Vastelijncommunicatie op kantoor  
blijft cruciaal 

Onze oplossingen 

Supersnelle VDSL2-connectie  
en supersnel 4G-netwerk 

Onbeperkt bellen van vast en mobiel 

Minimale administratie door een  
voorspelbare kost en één factuur 

Meer weten 

Uw bedrijf in een mobiele wereld 
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Gemoedsrust: Lookout 
Optimale bescherming voor uw mobiele vloot 

Uw uitdaging 

Bescherming van de mobiele 
toestellen en dataverkeer van uw 
medewerkers.  

Uw bedrijf in een mobiele wereld 

Onze oplossingen 

 Lookout Premium inbegrepen 
op alle Shape abonnementen 

 Lookout is de nummer 1 voor 

mobiele veiligheid wereldwijd 

 Eenvoudige activatie 

 Veilig surfen en bescherming van 
uw data 



War on Talent 
Digitale oplossingen voor digital natives 

Uw uitdaging 

Medewerkers een mooi extralegaal  
voordeel bieden, zonder uw budget  
te buiten te gaan 

Onze oplossingen 

Invoice Split 

Vaste maandelijkse communicatiekosten  

Vereenvoudigde, flexibele administratie 

Voordelige businesstarieven voor  
privégesprekken 

Aantrekkelijk extralegaal voordeel  

Volledig gratis dienst 

My Orange 

Gratis applicatie voor iOS,  
Android en Windows Phone 

Gedetailleerd overzicht van  
uw verbruik in één tik 

Meer weten 

Uw bedrijf in een mobiele wereld 
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War on Talent 
Ideaal voor teamwork 

Uw uitdaging 

Ik wil dat mijn team overal  
kan samenwerken 

Onze oplossingen 

Conference Call  

Second Call  

Call Transfer  

Call Forwarding 

Onbeperkt bellen  

Supersnel surfen  

Pro Voice Mail 

Uw bedrijf in een mobiele wereld 



War on Talent - Hardware Bonus Program 
Geef uw onderneming een mobiele voorsprong 

Meer weten 

Uw uitdaging 

Ik wil mijn werknemers de  
beste 4G-smartphones bieden 

 

 

Onze oplossingen 

Hardware Bonus Program  

Orange investeert mee 

in uw mobiele vloot 

De beste 4G-toestellen  

Verhoogde efficiëntie 

Uw bedrijf in een mobiele wereld 
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War on Talent 
Mobiel internet op al uw toestellen 

Uw uitdaging 

Hoe kan ik op alle mogelijke toestellen  
online werken? 

Meer weten 

Onze oplossingen 

Overal werken met alle toestellen met  
Business Everywhere. Er is keuze uit 3  
bundels (regelmatig of intens gebruik). 

Korting op een Pocket Hotspot 4G om  
overal een wifi-hotspot creëren. 

Overal in België verbonden dankzij ons  
ultrasnelle 4G-netwerk, en zelfs in het  
buitenland dankzij onze  
roamingbundels. 

Uw bedrijf in een mobiele wereld 
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Flexibiliteit 
Mobiline - Maak uw vaste lijn mobiel 

Uw uitdaging 

U wilt uw vaste én mobiele oproepen  
beheren met uw gsm. Ook wanneer 
u niet op kantoor bent, wilt u oproepen  
ontvangen en maken met het nummer  
van uw bedrijf. 

Onze oplossingen 

Met Mobiline hebt u één of meerdere  
vaste nummers, maar gebeurt alles via  
uw gsm’s. 

Meer weten 

Uw bedrijf in een mobiele wereld 
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Flexibiliteit 
Mobiline - Maak uw vaste lijn mobiel 

Voordelig 

U hebt geen  
vaste lijnen en  
vaste toestellen  
meer nodig. 

Controleerbaar 

U houdt privé-  
en zakelijke  
oproepen  
gescheiden. 

Flexibel 

U beheert 

mobiele én  
vaste oproepen  
via uw gsm. 

Centraal 

Al uw mede-  
werkers zijn  
bereikbaar 
via één nummer. 

Tijdbesparend 

Met één druk  
op de knop  
verbindt u uw  
collega’s door. 

Uw bedrijf in een mobiele wereld 



Dank u 


