
M A N A G E D
T E L E F O N I E

TOTAAL COMMUNICATIE, MANAGED TELEFONIE

Uw telefooncentrale in de Cloud, die meebeweegt met de dynamiek van uw bedrijf.

De behoefte aan efficiëntie vraagt om een flexibele communicatie-oplossing. Hosted Telefonie is 

een complete communicatie-oplossing, die geen grote investering vraagt, maar juist schaalbaar is en 

meebeweegt met de veranderingen binnen en buiten uw bedrijf. Hosted Telefonie is de toekomst. 

Een telefooncentrale, die onderdeel is van een totale communicatie -oplossing in de Cloud. Alle 

denkbare mogelijkheden voor een vast tarief per maand, zonder onverwachte kosten achteraf.

verbinding overbodig. Daarnaast betaalt u alleen voor de functies die u gebruikt. Deze kunt u op elk

moment naar eigen wens inrichten en veranderen .

MOBIEL EN VAST ABONNEMENT GEÏNTEGREERD BIJ ÉÉN PROVIDER

Met Managed telefonie beschikt u over een allesomvattend abonnement voor de mobiele telefoon, 

laptop of tablet en de communicatie tussen alle denkbare apparaten. Met de Vast -mobiel integratie 

kunt u gebruik maken van alle mogelijkheden van de telefoon centrale in de Cloud. Alle 

abonnementen zijn op ieder moment aan te passen, waardoor u eenvoudig kunt op - en afschalen.

DIRECT UITBREIDEN OF INKRIMPEN

Hosted Telefonie is uitermate flexibel. De telefooncentrale groeit en krimpt met uw bedrijf mee. Het 

is dan ook erg eenvoudig om bijvoorbeeld het aantal gebruikers aan te laten passen. U heeft dus 

nooit onder- of overcapaciteit en u betaalt alleen voor de functies die u gebruikt.

WAT IS MANAGED TELEFONIE

Met Managed Telefonie communiceert u via 

de Cloud. U kunt gebruik maken van ieder 

toestel. Uw vaste toestel, uw oude Nokia 

6310, uw smartphone, maar ook uw tablet 

en computer zijn nu een volwaardig 

onderdeel van uw telefooncentrale en uw 

klanten zien nog maar één nummer als u hen 

belt. In tegenstelling tot een fysieke 

telefooncentrale vereist Hosted Telefonie 

geen grote investering en is een ISDN-



GEEN FINANCIËLE VERRASSINGEN

Voor Hosted Telefonie betaalt u een vast bedrag per medewerker, per maand. Dat bedrag is 

gebaseerd op de functionaliteiten die u per medewerker wenst. Dat kunnen standaard belfuncties zijn, 

maar ook professionele receptioniste- of callcenter functionaliteiten.

U wilt geen financiële verrassingen? Kies de optie onbeperkt bellen voor vast én mobiel. Hierdoor zijn 

uw kosten transparant en wordt u nooit met onverwachte rekeningen geconfronteerd.

NOOIT MEER EEN GESPREK MISSEN

Omdat u met Hosted Telefonie ieder toestel kunt gebruiken, ontstaan nieuwe mogelijkheden om 

efficiënter te werken. Zo mist u nooit meer dat ene belangrijke gesprek. U bent overal bereikbaar op 

één nummer en de telefooncentrale in de Cloud is altijd online. Met uw smartphone bedient u 

eenvoudig uw telefonie instellingen op afstand en bepaalt u uw bereikbaarheid. Daarnaast kunt u 

overal op elk toestel eenvoudig gesprekken doorverbinden, verplaatsen en opnemen. Dit kan met elke 

smartphone. Denk bijvoorbeeld aan Bring Your Own Device.

DE BELANGRIJKSTE VOORDELEN OP EEN RIJ

HD audio en video Voorspelbare kosten 
per maand

Overal bereikbaar op 
één nummer

Betrouwbaar via de 
Cloud

On Demand functies Beschikbaarheid 
collega’s inzichtelijk

Geen ISDN nodig Bepaal overal je 
bereikbaarheid

Integratie met CRM    
& ERP

Snelle configuratie Fax naar e-mail Samenwerken

Eenvoudig beheer via 
app of browser

Call recording Onbeperkt bellen Totaal communicatie


