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In deze sTN Teleflits vindt u: App tip van sTN / T-Mobile gemiddeld beste mobiel internet provider
in Nederland / ISDN stopt! Stap over naar VoIP, maar pas op voor slamming / Apple iPhone XS, XS Max
en XR; de nieuwste Apple-smartphones

App tip van sTN.

Zamel alle oude mobieltjes van collega’s, vrienden

De CliniClowns staan met name bekend om hun bezoek

en familie in en stuur deze kosteloos naar:

aan zieke kinderen in ziekenhuizen en

sTN Dienstencentrum

instellingen, waarbij ze de kinderen even

Antwoordnummer 2241, 3440 VB Woerden

laten vergeten dat ze ziek zijn. Maar wist u
dat ze ook een CliniClown app hebben? Met

Geen oude mobieltjes?

deze app kunnen kinderen waar dan ook

U kunt ook een donatie geven via onze actiepagina

direct contact hebben met de CliniClowns. Zo kunnen
ze videobellen met de clowns, interactieve liveshows
en filmpjes bekijken en door middel van een account
berichten sturen naar hun vrienden en clowns.

www.cliniclowns.nl/acties/stn-voor-cliniclowns

T-Mobile gemiddeld beste mobiel
internet provider in Nederland.
Onder de providers KPN, T-Mobile, Vodafone en Tele2

Een superleuke en vrolijke app die kinderen een stukje

heeft OpenSignal het mobiele netwerk getest op

ontspanning op momenten van stress, angst of tijdens

kwaliteit en welke van deze providers de beste daarin

het vele wachten biedt. De app is te downloaden via

is. De uitkomst van de test laat zien dat, met een

de App store of Google Play.

gemiddelde internetsnelheid van 40 Mbps, Nederland
het sterkste mobiele internet heeft van Europa met

Steun CliniClowns

een beschikbaarheid van boven de 90%. Van de vier

Dergelijke waardevolle initiatieven van

bovengenoemde providers scoort T-Mobile het beste!

CliniClowns komen tot stand door de

Waarbij de internetsnelheid van 50 Mbps er bovenuit

opbrengsten van donaties en

springt in vergelijking met de 35 tot 43 Mbps die de

acties. Als sTN willen wij dit

overige providers halen.

graag ondersteunen door middel
van het inzamelen van oude mobiel-

T-Mobile @Work Sim Only

tjes, waarbij CliniClowns € 3,- per

Wilt u zelf de hoge internetsnelheid van T-Mobile

mobiel ontvangt. Helpt u ons mee?

ervaren? In het collectief hebben wij de T-Mobile @
Work Sim Only abonnementen opgenomen. Waarbij u,
als deelnemer in het collectief, extra korting ontvangt
over de actieprijzen van T-Mobile. Met @Work heeft u
bijvoorbeeld al onbeperkt bellen + onbeperkt data in
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dat bij de beste mobiel internet provider! Vraag naar de

Apple iPhone XS, XS Max en XR;
de nieuwste Apple-smartphones.

mogelijkheden bij een van onze adviseurs.

De nieuwste iPhones zijn door Apple gelanceerd, de

Nederland voor € 27,55 inclusief de extra korting, en

iPhone XS, XS Max en XR. De XS heeft een v
 rijwel

ISDN stopt! Stap over naar VoIP,
maar pas op voor slamming.

end-to-end OLED scherm, vertoont schitterende
beelden en is voorzien van 3D Touch. De iPhone XS

Veel bedrijven en ook deelnemers in het collectief van

heeft een snellere processor wat vooral te merken

sTN maken nog gebruik van de traditionele ISDN-lijnen

is in de laadtijd en bij het spelen van spelletjes en

voor vaste telefonie. Wij blijven u erop wijzen dat deze

een camera met een grotere sensor met v
 erbeterde

dienst echt gaat stoppen en dat nu het moment is om

HDR-functie. Daarnaast heeft de XS een IP68-

over te stappen. Hét alternatief is VoIP telefonie.

certificering, waardoor deze nog beter bestand is tegen

VoIP staat voor Voice-over-IP waarbij onder andere

water en stof.

inkomende en uitgaande gesprekken niet via een
telefoonlijn (PSTN/ISDN) lopen, maar via een datalijn

Naast de iPhone XS met een 5.8 inch scherm heeft

(internetverbinding). Dit is de toekomst op het gebied

Apple ook een versie met een scherm van maar liefst

van vaste telefonie. Dus stap nu over!

6,5 inch, de Apple iPhone XS Max. Beide toestellen zijn
uitgebracht met een geheugencapaciteit van 64GB,
256GB en 512GB in de kleuren Gold, Space Grey en Silver. Eveneens heeft Apple de iPhone XR aangekodigd.
De XR heeft een 6,1 inch LCD scherm, een enkele camera van 12 megapixels en een selfiecam van 7 megapixel.
De XR voldoet aan de IP67-norm en komt uit in de
kleuren Yellow, White, Coral, Black, Blue en Red met een
geheugencapaciteit van 64GB, 128GB en 256GB.

sTN begeleidt en ontzorgt het traject voor de over-

De nieuwste iPhones

stap naar VoIP telefonie waarbij we onder andere uw

zijn te bestellen via

infrastructuur, verkeer, bekabeling en de kwaliteit van

de sTN Helpdesk.

de vereiste internetverbinding inventariseren. Waar-

Maar zoals altijd bij

door u kunt vertrouwen op een betrouwbare overstap.

de lancering van de

Zit u met uw vaste telefonie al in het collectief van sTN

nieuwste iPhones

dan nemen wij binnenkort contact met u op voor een

zijn deze in het

overstap naar VoIP telefonie.

begin beperkt leverbaar, houd dan ook

Pas op voor slamming

rekening met een

Omdat ISDN gaat stoppen zitten bepaalde telecom

wat langere levertijd

bedrijven er bovenop om bedrijven ongewild over te

dan wat u gewend

zetten naar hun eigen dienst. Dit gebeurt door middel

bent.

van een telefoontje waarbij u, zonder dat u het doorheeft, instemt met een contractsovername. Dit heet
slamming! Mocht u een dergelijk telefoontje ontvangen
of vertrouwt u het niet, let op uw woorden of verbreek
de verbinding. Is het kwaad al geschied, neem dan
contact op met sTN. sTN treedt voor u op als belangenbehartiger en bemiddelaar. Samen sterk in telecom!

sTN Dienstencentrum
Postbus 627
3440 AP Woerden

Antwoordnummer 2241
3440 VB Woerden
Telefoon: 0348-495051

Volg ons nu via social media.

www.twitter.com/stnnl

www.linkedin.com/
company/stn-dienstencentrum
E-mail: helpdesk@stn.nl
Web: www.stn.nl

