Nu åbner YouSee for
Wi-Fi Opkald og tale på 4G
YouSee's mobilkunder kan nu ringe
via deres wi-fi, og det er en stor
hjælp, hvis jeres medlemmer/
beboere oplever dårlig indendørs
mobildækning. Samtidig får de
endnu bedre dækning på 4G-nettet,
når de er på farten.
YouSee har nemlig åbnet for to nye
teknologier:
 Wi-Fi Opkald, der giver mulighed for at ringe via wi-fi
 Tale på 4G (VoLTE), der sørger for at dit opkald går hurtigere
igennem og en bedre lydkvalitet.
I starten er det kun de nyeste mobiler fra Samsung og Apple, der får bedre
dækning både inden- og udendørs. Se hvilke nedenfor.
Bedre indendørs dækning
Cirka hver 10. dansker oplever dårlig indendørs dækning. Og for dem er det
en rigtig god løsning at kunne ringe op via wi-fi. Selvom vores kunder kan
ringe via landets bedste mobilnet, så kan store glasfacader og effektiv
isolering nemlig reducere dækningen indenfor.
Automatisk flytning fra Wi-Fi Opkald til 4G-netværket
Hvis du ringer til en ven via dit wi-fi inde fra sofaen, kan du roligt forlade
huset, hvis hunden trænger til at blive luftet. Samtalen flyttes nemlig
automatisk fra wi-fi til 4G-netværket, så du kan fortsætte samtalen uden
afbrydelser.
Opsætning af Wi-Fi Opkald og tale på 4G
For at du kan bruge Wi-Fi Opkald, skal du downloade den seneste
softwareversion - udover at din mobil skal understøtte Wi-Fi Opkald. Tale på
4G bliver automatisk opdateret på dit abonnement, når du har en mobil, der
understøtter dette. Cirka 70% af YouSee's mobilkunder har allerede nu
adgang til tale på 4G og kan via deres mobil aktivere Wi-Fi Opkald.

Guide til opsætning

Hent opdateret løsblad om YouSee Mobil
Bestil løsblad med YouSee Mobil inkl. mobilopsparing (kræver
foreningsaftale) til omdeling til jeres medlemmer/beboere.

Bestil løsblad

Disse mobiler kan bruge Wi-Fi Opkald
og tale på 4G



Apple: iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone
SE, iPhone 7, iPhone 7 plus
Samsung: Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S6 edge, Samsung
Galaxy S7, Samsung Galaxy S7 edge, Samsung Galaxy S8, Samsung
Galaxy S8 Plus, Galaxy A3 (2017) A320F, Galaxy A5 (2017) A520F,
Galaxy Xcover 4 G390F

Vi arbejder på at mobiltelefoner fra Sony og Huawei også kan benytte Wi-Fi
Opkald og tale på 4G. Du kan altid se hvilke mobiler, der kan bruge Wi-Fi
Opkald og tale på 4G på yousee.dk/wifiopkald.
Har du ikke én af ovenstående mobiltelefoner, men vil gerne forbedre din
mobildækning med tale på 4G og Wi-Fi Opkald, kan du med fordel skifte til en
mobiltelefon, der understøtter Wi-Fi Opkald.
Har jeres forening en Mobilaftale, kan mobilopsparingen på op til 600 kr.
bruges på at købe en ny mobil for på yousee.dk eller i YouSee butik. Du kan
læse hvordan på yousee.dk/mobilopsparing.
Find en mobiltelefon, der understøtter Wi-Fi Opkald

Om Wi-Fi Opkald og tale på 4G
Wi-Fi Opkald er en ny teknologi, der gør det muligt at bruge netværket
fra et wi-fi-modem til at foretage og modtage opkald. Det betyder, at
du i rum med dårligt signal, i stedet kan få mobildækning til din
mobiltelefon via wi-fi.
Med Wi-Fi Opkald og tale på 4G kan opkaldet gå fra wi-fi til 4Gnetværket - og omvendt, uden at dit opkald bliver tabt.
Tale på 4G er det samme som den tekniske betegnelse 'VoLTE', der
betyder Voice over LTE. Det vil sige, at du nu også kan foretage
opkald via dit 4G-netværk. Med tale på 4G får du bedre lydkvalitet, og
dine opkald går hurtigere igennem.
Venlig hilsen
YouSee

