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Ruim een jaar geleden kreeg ik van een kennis een AMEO aangeboden, gloednieuw, in de doos, door
moeder omschreven als een onhandig ding, door dochterlief verguisd als een onmogelijk apparaat.
Deze MDA, een simlocked versie van de HTC X7500 had mijn interesse vanwege de loftuitingen als ware
het ‘eindelijk’ een apparaat waarmee je overal je werk kon doen: ‘Zakelijke gebruikers en gadgetfans
opgelet! T-Mobile heeft het meest complete toestel tot nu toe geïntroduceerd op de Nederlandse markt:
de T-Mobile Ameo.’ Voorzien van touchscreen, toetsenbord, microfoon, twee camera's, VGA, tv en USBuitgang. Voor de always-on connectie zijn hsdpa, Wifi, Bluetooth en GPS-antenne ingebouwd.
Met de Mobile 5.0 software zou ik Word-, Excel- en Powerpoint-bestanden moeten kunnen bewerken en
pdf-bestanden kunnen openen. Dat alles op een beeldscherm van 10 x 7,5 centimeter met VGA-resolutie
en een intern geheugen van 8/16 Gigabyte. Oftewel: een mini notebook, nog net op de markt voordat we
overspoeld worden met mini-pc's. Omdat de palmtop al voor de zakelijke markt is gepositioneerd, wil ik
een test doen en voor BTG magazine verslag doen.
De uitdaging begon: stop een simkaart in het apparaat en wacht... wacht... ‘Geen SIM gevonden’, staat
er in het beeldscherm te lezen. Nog een keer; helaas. Dan proberen met een andere sim van
T-Mobile. Noppes. Geen verbinding te krijgen. Een connectieve DOA. Helpdesk gebeld, 0800 voor
abonnees. Dan begint het al: ‘Wat is uw 06-nummer?’ Ik geef het serienummer en IMEI-nummer van de
MDA. Helaas: ‘... zonder mobiele telefoonnummer kan ik niets voor u nakijken in de systemen,’ zegt de
scriptlezer. Met mijn eigen nummer van T-Mobile kom ik ook niet verder, want daar staat in het systeem
geen AMEO op geregistreerd. En met mijn tweede, prepaid testnummer word ik verwezen naar de 0900aderlating-terwijl- je-belt.
Eigenlijk moet ik dus het 06-nummer van moeders geven, maar die heeft haar sim inmiddels alweer in
een ander toestel gedrukt. Na wat heen en weer gepraat komt de helpdeskmedewerker met het voorstel
om eerst Windows Mobile 6 te installeren vanaf de website. Dat zou simpel te downloaden zijn, maar hoe
ik het ook probeer, het bestand komt niet in mijn bakje. Weer bellen naar helpdesk, ditmaal wordt me
een CDR toegestuurd. Installatie van WM6 leidt niet tot het sim-actief krijgen van de MDA. De helpdesk
komt tot de conclusie dat het apparaat defect zal zijn. Ik stel voor om het een keer af te geven als ik in
Den Haag ben. Helaas, het is praten als Brugman: de helpdesk kan alleen maar een RMA registeren als
het toestel met originele 06-sim op het adres van de originele abonnee door UPS kan worden opgehaald.
Elk ander nummer of adres bestaat niet voor T-Mobile. To be 06 or not to be.
Uiteindelijk, vele telefoontjes en teleurstellingen verder, is het moment gekomen dat er een RMA-nummer
is verstuurd, en dat UPS het apparaat met een speciale envelop komt afhalen. De eerste verrassing is dat
ze niet kunnen zeggen wanneer ze aan de deur komen. Oftewel: neem een verlofdag en blijf maar lekker
thuis tot het de postman behaagt aan te bellen. De tweede is dat UPS niet de gehele doos wil meenemen,
maar alleen de MDA. Afijn, vol verwachting klopt mijn hart totdat na een dikke maand er weer een pakje
wordt afgegeven waarin dezelfde AMEO, ongerepareerd, wordt geretourneerd. Geen toelichting. De
procedure wordt een paar keer herhaald. Dezelfde scripts op het callcenter, dezelfde systemen in de
backoffice, zelfde sores met RMA. Nu, een jaar later, ligt het doodgeboren mobiele werkpaard nog steeds
fonkelnieuw werkloos in zijn doos.
Bij elk contact met T-Mobile antwoordt mij een apathische, repeterende automaat: ‘Zonder mobiel
telefoonnummer kan ik niets voor u nakijken in de systemen’. Na een boze e-mail aan de top van TMobile ligt er ineens een vervangende AMEO op de stoep, met excuses voor het ongemak. Vergoeding
van rente en voor het ongebruikte abonnement staat niet in de systemen. Een jaar later zijn de
Blackberry Storm en de Android immers veel interessanter voor de zakelijke markt.
Functional separation en local loop unbundling ten spijt, anno 2008 tref je in elke winkelstraat een
telefoonwinkel met de look and feel van de mobiele operator in kwestie, maar de operators zelf blijken
niet in staat mensen als klanten te zien. Een klant is een mobiel nummer op een vast huisadres, en zal
dat wel eeuwig blijven...

