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Sewan Belgium lanceert zijn nieuw mobiel aanbod  

in samenwerking met Proximus 
 

 
Sewan Belgium, een belangrijke Europese speler op het gebied van telecom- en 

clouddiensten, kondigt de lancering aan van een nieuw uitgebreid mobiel aanbod. De 

oplossing van Sewan Belgium werd special ontworpen voor bedrijven en hun groeiende 

mobiliteitsbehoeften. 

 

In een tijd waarin telewerken steeds meer ingang vindt, wordt de mobiele uitrusting 

van werknemers een centraal thema voor bedrijven. Hoe zit het met de continuïteit 

van de dienstverlening in alle omstandigheden? Bedrijven zijn vaak niet uitgerust met 

oplossingen die aan hun (nieuwe) toepassingen voldoen. Het nieuwe mobiele 

aanbod, ontworpen door Sewan Belgium en zijn partner Proximus, beantwoordt aan 

die behoefte aan mobiliteit. 

 

 

Een compleet aanbod voor professionals   

 

De combinatie van de expertise van Sewan en de technische aanwezigheid van 

Proximus (infrastructuur en telecomnetwerk) heeft geleid tot een optimale oplossing 

voor mobiele telefonie. Dit nieuwe aanbod, dat volledig is afgestemd op alle 

professionele behoeften, is zowel intuïtief als differentiërend. 

 

"Wij zijn een Proximus "light MVNO" partner sinds de zomer van 2020. Dit laat ons toe 

om mobiele telefonie aan onze expertise in vaste VoIP-telefonie toe te voegen. Dit 

maakt ons tot een telecomoperator die in staat is alle behoeften van bedrijven te 

dekken. "zegt Thomas Gros, CEO partner van Sewan Belgium. 

 

Het nieuwe mobiele aanbod van Sewan Belgium omvat onbeperkte spraaktelefonie 

en SMS/MMS-diensten en data tot 50GB. Het aanbod is actief op 4G- en 5G-

netwerken. Sewan is een van de eerste operatoren die 5G-pakketten aanbiedt aan 

professionals in het land. Hoewel de ontplooiing van 5G in België nog maar in zijn 

kinderschoenen staat, bevestigt dit alleen maar het innovatieve aspect van deze 

oplossing.   

 



Wat de functionaliteiten betreft, omvat het mobiele aanbod van Sewan België onder 

meer visuele voicemail, dubbele oproep, conferencing en weergave van inkomende 

nummers.  

 

Bovendien voldoet het aanbod van mobiele telefonie ook aan de internationale 

eisen. Het voorgestelde pakket omvat de regulering van de communicatie in heel 

Europa en de "international & roaming"-functionaliteit: voor gesprekken van of naar 

om het even welk land. 

 

 

Een flexibel en 100% aanpasbaar aanbod voor partners en hun klanten 

 

Dit nieuwe mobiele aanbod is flexibel en schaalbaar. Het wordt aangestuurd door de 

Sophia interface. Dit platform, het hart en de ziel van Sewan, maakt het gemakkelijk 

om het pakket te beheren en te configureren: contractkenmerken (datacapaciteit, 

4G/5G-pakket), SIM-kaarten bestellen (3-in-1 voor totale compatibiliteit), opties 

beheren, enz. Bovendien is het mogelijk om uw bestaande mobiele nummer te 

behouden. 

 

Dankzij het myselfcare.be-dashboard, dat speciaal voor het white label werd 

ontwikkeld, hebben de partners van Sewan de mogelijkheid om hun klanten mobiele 

pakketten in hun naam aan te bieden. De interface is volledig aanpasbaar (visuele 

identiteit, domeinnaam...). Dankzij myselfcare.be, dat ook beschikbaar is als mobiele 

applicatie op iOS en Android, kunnen gebruikers ook hun verbruik van mobiele 

telefonie (en vaste telefonie indien gecombineerd) bijhouden en hun verbruik buiten 

het plan opvolgen. 

 
 

Vind Sewan op: 

 
 

  
  

 
 

     
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Open2Europe: 

 

Jolien De Bouw  
+33 1 55 02 15 21  

j.debouw@open2europe.com  
 

 
 

Over Sewan 

 
Sewan is een 100% Cloud-based, gebruikersgerichte operator en host.  

 

De groep werd opgericht in 2007 en telt nu 500 medewerkers en 850.000 eindgebruikers in 4 Europese 

landen: Frankrijk, Spanje, Duitsland en België. Sewan wil het gebruik van communicatiediensten die 

essentieel zijn voor bedrijven vereenvoudigen. Het biedt vaste en mobiele telefonie, internettoegang, 

samenwerkingstools en Cloud-diensten.  

 

mailto:j.debouw@open2europe.com
https://www.facebook.com/SewanGroupe/
https://www.instagram.com/sewangroupe/
https://twitter.com/sewangroupe
https://www.youtube.com/channel/UCLZgMl5hgxELWWXumTIcYHg
https://www.linkedin.com/company/sewan-belgium


Sewan heeft een Europees netwerk van meer dan 1.000 distributiepartners, waaronder exploitanten, IT-

integratoren, telefooninstallateurs en internetserviceproviders. Meer dan 75.000 bedrijven, waaronder 

2.000 IHO's, maken momenteel gebruik van haar diensten.   

 

Meer informatie op: www.sewan.be 

 

http://www.sewan.be/

