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Netwerk van T-Mobile zucht onder

iPhone
door EDWIN VAN DER SCHOOT

       DEN  HAAG  –  T-Mobile  is

slachtoffer  van  het  eigen  succes

geworden  nu  gebruikers

veelvuldig  storingen melden.  Het

massale  gebruik  van  de  iPhone

trekt  een  te  zware  wissel  op  het

netwerk.  T-Mobile bood tot eigen

trots  maandenlang  als  enige  in

Nederland een abonnement op de

iPhone aan.

        T-Mobile-gebruikers  klagen

over  problemen  met  wegvallende

internetverbindingen en stellen soms

niet  gebeld  te  kunnen  worden.

Inkomende gesprekken worden direct

naar  voicemail  worden

doorgeschakeld, waarna pas na lange

tijd  een  sms-notificatie  van  de

voicemaildienst  volgt.  Ook  wordt

melding gemaakt  van sms-berichten

die te laat worden afgeleverd.  Boze

gebruikers  hebben  de  website

www.t-mobile-fail.nl  in  de  lucht

geroepen om hun frustraties te uiten.

       Volgens  T-Mobile  heeft  haar

zogeheten  3g-netwerk  –  het  derde

generatie  mobiele  telefonienetwerk

en als  zodanig opvolger  van 2g of

UMTS –  in ons  land inderdaad op

bepaalde  locaties  te  maken  met

overbelasting, meestal in de ochtend

en  avondspits.  Henny  van  der

Heiden benadrukt namens  T-Mobile

hard  bezig te  zijn om de capaciteit

op  de  meest  kwetsbare  locaties

versneld uit te breiden.

       Het telecombedrijf zegt dat het

de  druk  op  het  datanetwerk  heeft

onderschat.  Die druk is  volgens het

bedrijf  het  resultaat  van  de  grote

groei  van het  internetgebruik in het

laatste  jaar,  onder  andere  door

iPhone-gebruikers.  Uit  cijfers  van

T-Mobile  blijkt  dat  de  populariteit

van  laptops  en  telefoons  met

internetfunctionaliteit  voor  een

verdubbeling  van  het  dataverbruik

ten  opzichte  van  vorig  jaar  heeft

• Mensen staan in de rij bij T-Mobile in

de Amsterdamse Kalverstraat, in 2008,

voor de nieuwste iPhone.
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       Volgens  AT&T zijn in New York

momenten  waarop  30%  van  de

telefoongesprekken  afgebroken  wordt

door  de  problemen.  Ook San Fransico

kampt ermee.

       AT&T stelt dat het wil voorkomen

dat  zware  gebruikers  het  netwerk  zo

belasten dat andere gebruikers daar last

van  hebben.  Het  bedrijf  wil  deze

gebruikers  daarom extra  laten betalen.

Bij  T-Mobile  is  dat  „absoluut niet  aan

de orde”.

       Eerder  deze  maand  liet  TMobile

weten dit  jaar  de  netwerkcapaciteit  te

verdubbelen door 30% meer masten te

plaatsen.

       Telecombedrijven  zien  in  mobiele

data  de  nieuwe  groeimarkt  voor  de

toekomst,  nu  de  telefoniemarkt

verzadigd  is.  De  recente

telecomveilingen in Europa  hebben de

extra  frequenties  benodigd  voor  die

mobiele  datagroei  verdeeld.  Inmiddels

bieden ook KPN en Vodafone  iPhone-

abonnementen aan in ons land.
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gezorgd onder de abonnees.

       In december 2009 waarschuwde

de  Amerikaanse  telefoongigant

AT&T ook al voor de gevolgen van

iPhones  voor  het  dataverkeer.

Volgens de Amerikanen consumeert

circa  3%  van  de  zogeheten

smartphonegebruikers ongeveer 40%

van het  dataverkeer, omdat ze  veel

video’s,  audiobestanden  en

afbeeldingen  downloaden.  Het

grootste  deel  van hen zou  iPhone-

bezitter zijn.

Volgende kolom
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