Fleet One – Serviço e terminal, para comunicações por satélite marítimas
Dado o uso cada vez mais frequente no nosso dia a dia, de internet/email/redes sociais etc, tem crescido a pressão para que
até as mais pequenas embarcações, fora do alcance das redes 3G e 4G terrestes, possam ter também internet (e telefone) com
um mínimo de condições. Nas embarcações de pesca há sistemas de apoio á pesca que requerem ligação internet. A Inmarsat
respondeu a essa necessidade.
É certo que será sempre mais difícil com equipamentos compactos e económicos, a velocidade de transmissão de dados ser
sequer semelhante à que se tem hoje em terra, mas o Fleet One é a solução ideal para navios costeiros, rebocadores,
pesqueiros, iates, etc. Desde que o utilizador molde as suas configurações de internet, os resultados serão úteis.
O Fleet One permite velocidades de internet de banda larga até 100kbps e uma linha de
voz.
A cobertura básica é a que aparece a verde na imagem abaixo. Fora dessa zona também há
cobertura mas só com contratação de plano tarifário específico, com custos mais elevados.
Existe pois um tarifário pós-pago costeiro, que corresponde à área mostrada a verde na
imagem abaixo (Coastal Postpaid Plan) e um outro para a mesma zona costeira mas
também o resto (Global Postpaid Plan). Existe também um pacote pré-pago sugerido
O terminal é o Cobham SAILOR Fleet One. Ver em baixo a cobertura do serviço, preço do
terminal e tarifário básico. Contatar-nos para mais detalhes sobre o tarifário. O contrato
mínimo em pós-pago tem a duração de 12 meses.
O terminal permite também o uso de cartões pré-pagos de comunicações das tripulações.

Pré-Pago :
500 unidades de comunicação, com
validade de 90 dias => 945€+IVA
Pacote especial

As unidades descontam assim em função de
cada tipo de comunicação :
Cada MB = 5un / Chamadas : voz a
telemóvel =0,68un /voz a Iridium = 11un
/voz a Thuraya =5un /Globalstar= 8un
Chamadas de voz para Redes fixas, Inmarsat
FBB, BGAN, SBB, iSatphone, FleetOne, SMS,
VoiceMail = 0,5un

Equipamentos :

Sailor FleetOne, sem microtelefone :
4.300€ + IVA
Intellian FleetOne, sem microtelefone IP
4.146€ + IVA
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