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Extends your mobile reach 

 
 

 

 

 

En Victorfone bygger bro mellem Teleoperatørernes særdeles omkostningsfulde antenne netværk 

og mobilproducenternes krav om mere og mere funktionalitet på mindre og mindre plads i 

smartphonen. En Victorfone kan tilfredsstille begge parters behov for bedre dækning. 

 

En Victorfone er udviklet for at optimere kommunikationen – tale såvel som data –mellem et 

lokalt Trådløst netværk og et eksternt Mobil netværk. 

 

Med en Victorfone får du en betydelig bedre mobildækning set ud fra den enkelte mobilbrugers 

synsvinkel. Victorfon fås i en stationær udgave til installation i hus, sommerhus, kontor, mobilt 

kontor etc., 

 

 
  

- Extends your mobile reach 
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 og den fås i en model beregnet til biler, campingvogne, lastbiler etc. 

 

 
 

En Victorfone kan udbygges med yderligere antennekapacitet og andre tekniske elementer, der kan 

forbedre dels måden at modtage signalet på og dels måden at udbrede signalet på. 
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Sådan fungerer Victorfone.  

 

Når en smartphone, med Victorfone’ens app installeret, bevæger sig ind i Victorfone’ens Wi-Fi 

område, bliver smartphonen automatisk viderestillet til Victorfone’ens mobilnummer. Der 

etableres samtidig en SIP server forbindelse mellem smartphonen og Victorfone’en. Opkald til og 

fra smartphonen bliver således guiden gennem Victorfone’en og over i smartphonen.  

 

Victorfone’en sikrer samtidig en konvertering af opkaldet fra SIP protokollen til GSM/UMTS 

protokollen og omvendt. På samme måde bliver data sendt via Wi-Fi netværket gennem 

Victorfone’en. Alt sker automatisk og uden nogen bruger indblanding. Når du bevæger dig ud af 

Victorfone’ens område, afbrydes omstillingen til Victorfone’en og den vil igen fungere som en 

smartphone på GSM/UMTS netværket. 

 

Selve Victorfone’en kan kobles direkte til en 12v strømforsyning i en bil, eller via en 230v 

strømforsyning, til en stikkontakt. Victorfone’en har endvidere indbygget backup strømforsyning 

for at sikre, at korte strømafbrydelser ikke påvirker driften af Victorfone’en. 

 

Victorfone’en leveres med et indbygget PBX system. Med dette, kan Victorfone’en benyttes til at 

omstille kald til andre Smartphones i Victorfone’ens netværk. Det er også muligt at lægge beskeder 

på Victorfone’en. 

 

Victorfone’en kan samtidig fungere som WIFI router og kan sammenbinde enheder på nettet, der 

således kan bruge Victorfone’en som datarouter via GSM/UMTS netværket. 

 

Enheden indeholder desuden et indbygget SIM kort modul til kommunikation mellem Wi-Fi 

netværket og GSM/UMTS netværket. 

 

For at give mulighed for at forbedre signalet, kan Victorfone’en i den stationære udgave, udstyres 

med udendørs antenner, der mangedobler effekten af Victorfone’en.  

 

Victorfone’en i automobil udgaven bliver leveret med en ekstern rudeantenne til GSM/UMTS 

kommunikationen. 

 

For at sikre, at Victorfone’en positioneres korrekt i forhold til basestationen, leveres Victorfone’en 

med en signal justeringsfunktion.  

 

Er en Victorfone’en ulovlig? 

 

Nej, den specifikke måde Victorfone’en er konstrueret på, gør, at en Victorfone fremtræder som en 

almindelig smartphone over for omverdenen og ikke som en repeater, der virker forstyrrende på 

mobilnetværket…  
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En Victorfone virker heller ikke som en pico cell enhed, da den ikke kan betragtes som en aktiv del 

af mobilantennenettet fra de etablerede teleoperatører. 

 

 
 

  

Andre løsninger 

mailto:mbo@victorfon.com


Beskrivelse af Victorfone                                              5 

 

 

Victorfon ApS 

Axel Gruhns Vej 2B  

8270 Højbjerg  

mbo@victorfon.com 

+45 3696 8940 

 

Extends your mobile reach 

Og så vil det være et produkt der kan købes for en fornuftig pris for forbrugeren, i modsætninger 

til mange andre etablerede løsninger.  

 

 
 

Andre forhold omkring Victorfone’en 

 

Der er søgt dansk/internationalt patent på de unikke sider af Victorfone’en.  

 

Udviklingen af Victorfone’en er finansieret af SDTI og forskningsministeriets innovationsfond. 

 

Endvidere er gennem længere tid foregået en dialog med Vicedirektør Katrine Winding fra 

Erhvervsstyrelsen omkring Victorfone’en og med den udformning som Victorfone’en har, ser 

Erhvervsstyrelsen den som et godt bud til at sikre en bedre mobildækning for forbrugerne. 

 

Victorfone kommer på markedet i starten af 2016. 
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