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App tip van sTN.
Benieuwd hoe vaak u op een dag op uw smartphone

KPN wijzigt de tarieven van de PSTN
-en ISDN-lijnen.

kijkt? De Moment Screen Time Tracker

Per 1 juni 2018 wijzigt KPN de tarieven voor de

houdt dit precies voor u bij. Maar niet alleen

traditionele vaste telefonie over het ISDN-netwerk.

voor u, ook voor uw gezinsleden. Daarnaast

Dit geldt zowel voor het abonnement als voor de

houdt de app ook uw app-gebruik bij. De

gesprekken en minuten.

app toont u welke apps u het meest hebt
gebruikt op een dag en hoeveel minuten u

Abonnement

Huidig tarief

aan deze apps hebt besteed.

Zakelijk BelBasis € 25,00 p/mnd

Ook kunt u met de Moment-app uzelf of uw gezins

Zakelijk BelBasis

leden aanleren om het smartphone-gebruik te minde-

(ISDN1)

ren. Zo kunt een tijdsperiode instellen waarin iedereen

Zakelijk BelBasis

zijn smartphone niet mag gebruiken, zodat u bijvoor-

(ISDN2)

Per 1 juni ‘18
€ 27,00 p/mnd

€ 29,00 p/mnd.

€ 32,00 p/mnd.

€ 33,00 p/mnd.

€ 36,00 p/mnd.

beeld wat meer tijd aan elkaar kunt besteden.
Pakt iemand stiekem toch zijn smartphone dan gaat er

Gesprekken/minuten

een alarm af. Moment Screen Time Tracker is beschik-

Bellen naar vast

baar voor iOS. Android-gebruikers kunnen gebruik

en mobiel in NL

€ 0,06 p/min.

€ 0,09 p/min.

maken van QualityTime. Dit is een soortgelijke app,

Starttarief

€ 0,08 p/gesprek

€ 0,09 p/gesprek

echter houdt de app alleen het individueel gebruik bij
en niet die van uw gezinsleden.

Maakt u nog gebruik van deze dienst(en) houd dan
rekening met deze wijziging op uw factuur. Heeft u uw
PSTN en/of ISDN-lijn via het collectief van sTN lopen,
dan behoudt u uiteraard uw collectiviteitskortingen.

PSTN en ISDN stopt! VoIP is het logische
alternatief.
Met het stoppen van PSTN en ISDN per september 2019
en de komende wijzigingen op de tarieven, is dit het
moment om over te stappen naar de meest moderne
technieken op het gebied van vaste telefonie.
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VoIP is daarmee het meest logische alternatief. VoIP

smartphone LG G7 ThinQ. Door middel van een extra

staat ook wel bekend als internettelefonie of bellen

knop aan de zijkant heeft u toegang tot alle AI-functies

over uw internetverbinding. Hiermee heeft u geen

zoals Google Assistant en Google Lens. Google Lens

telefoonlijn nodig, maakt u gebruik van meer stan-

helpt u bij het het identificeren van objecten en figuren.

daardfuncties dan bij PSTN of ISDN en bespaart u op

Daarnaast krijgt u meteen ook meer informatie over de

telefoonkosten. Wij begrijpen als geen ander dat een

objecten. Bijvoorbeeld

overstap niet eenvoudig is. Graag begeleiden wij u naar

wanneer u de G7 op

een zorgeloze overstap naar VoIP. Laat u adviseren door

een kunstobject richt.

een van onze adviseurs en wij kijken voor u naar de
Met Google Assistant

mogelijkheden en voordelen.

XS4ALL past de snelheidslimiet en het
tarief aan op het internetabonnement.

kunt u communiceren
met de virtuele
assistent. Door de

XS4ALL is continu bezig om de internetdiensten te

vernieuwde stem-

verbeteren en de kwaliteit en service te blijven waar-

herkenning in de

borgen. Met als gevolg dat per 5 juni 2018 de snelheids-

microfoon zijn uw

limiet van het internetabonnement word verhoogd:

spraakopdrachten
tot vijf meter nog te

Huidig

Per 5 juni ‘18

herkennen. Ook de

Internet Basic

20/2

20/2

camera ontbreekt het

Internet Compact

40/4

50/5

niet aan AI-functies,

Internet Smart

80/8

100/10

waarbij u op maar liefst

Internet Plus

160/16

200/20

19 verschillende manieren geoptimalieerde foto’s kunt

Internet Pro

500/500

500/500

maken. Daarnaast kunt u met de Super Bright Camera

Is er glasvezel op uw locatie aanwezig dan is de

foto’s tot vier keer helderder maken bij minder goede

snelheid van zowel up- als download gelijk.

lichtomstandigheden.

Bijvoorbeeld: Internet Smart is bij glas 100/100.
Naast het aanpassen van het snelheidslimiet past

Het toestel beschikt over een 6,1 inch QHD+-lcd-scherm

XS4ALL ook de tarieven aan van het abonnement

en maakt gebruik van Super Bright Display, wat ervoor

per 3 juli 2018:

zorgt dat het scherm zo helder is dat zelfs in direct
Huidig

Per 3 juli ‘18

zonlicht het scherm gemakkelijk zichtbaar is. Het toestel

Internet Basic

€ 29,75

€ 31,82

beschikt over een metalen rand en is stof- en water-

Internet Compact

€ 33,05

€ 35,95

dicht door de IP68-certificering. Ook aan het geluid bij

Internet Smart

€ 37,19

€ 40,09

de G7 is aandacht besteed. Met de Boombox Speaker is

Internet Plus

€ 45,45

€ 48,35

het mogelijk om geluid tot wel tien keer te versterken.

Internet Pro

€ 52,48

€ 54,55
Naar verwachting is de LG G7 ThinQ medio juni 2018

Heeft u uw XS4ALL internetabonnement via

verkrijgbaar in vijf verschillende kleuren.

het c ollectief van sTN lopen, dan behoudt u uw
collectiviteitskorting.

Volg ons nu via social media.

Slimme LG G7 ThinQ door kunstmatige
intelligentie.
LG maakt veelal gebruik van kunstmatige intelligentie
(AI) op hun producten, zo ook bij hun nieuwste
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