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Hosted voip

De zakelijke online telefooncentrale
Voor wie?
Waarom?
Telefoneren via internet is de toekomst. Waar
traditionele telefonie eindigt, beginnen de
mogelijkheden van internettelefonie (VoIP).

Telefonie via internet voor ZZP en MKB
Hosted VoIP is geschikt voor ondernemers die gebruik willen maken
van de uitgebreide mogelijkheden van een online telefooncentrale
zonder investering. Het product is schaalbaar en kan eenvoudig
meegroeien met uw behoeften.

Met Hosted VoIP geniet u van de voordelen
van een geavanceerde online telefooncentrale
zonder dat u hiervoor een investering hoeft te
doen. U betaalt alleen voor de functionaliteiten
die u gebruikt.

Hosted VoIP is geschikt indien u:

Wilt u meer informatie over onze flexibele en
schaalbare online telefonie oplossing? Neem
dan vrijblijvend contact met ons op.

>> de bestaande telefooncentrale wilt vervangen

>> een flexibele en schaalbare telefonie oplossing wilt
>> overal bereikbaar wilt zijn op hetzelfde nummer
>> meerdere (internationale) locaties via één centrale wilt koppelen
>> niet wilt investeren in een nieuwe telefooncentrale

De mogelijkheden:
>> Hosted VoIP is een zeer uitgebreide en betrouwbare online telefooncentrale die met u meegroeit zonder hoge investeringen.
Doordat de centrale in het datacenter staat bent u niet meer locatiegebonden. U profiteert direct van alle voordelen van Hosted VoIP,
zoals uitgebreide functionaliteiten en een duidelijk inzicht in de belkosten van uw gebruikers.
>> VoIP Trunks sluiten uw bestaande telefooncentrale aan op het Hosted VoIP platform, zonder ingewikkelde aanpassingen aan
de huidige centrale. De bestaande analoge en ISDN lijnen worden overbodig, u behoudt dezelfde nummers en u belt ook nog eens
tegen het lagere VoIP tarief. Dit levert direct een aanzienlijke besparing op. Heeft u meerdere vestigingen gekoppeld, dan bellen uw
medewerkers onderling ook nog eens gratis.

Telefonie

>> kbite.nl/Voip

Bereikbaar bij
internetstoringen
U bent bij een internetstoring gewoon
bereikbaar. De gesprekken worden dan
doorgeschakeld naar een extern nummer
dat per gebruiker kan worden ingesteld.
In veel gevallen is dat naar uw mobiel of
desgewenst een andere vast nummer.

Uitgebreide
mogelijkheden

Uw bedrijf blijft dus ten alle tijden
telefonisch bereikbaar!

Wat zijn de voordelen?

Scenario’s
Vast-Mobiel integratie
Hosted VoIP maakt het mogelijk om het vaste
nummer direct op uw mobiel te ontvangen.
Tevens is het mogelijk om vanaf uw mobiel
met het vaste nummer uit te bellen. Erg
handig als u geen mobiele nummers op uw
reclame-uitingen wilt en toch altijd en overal
op hetzelfde nummer bereikbaar wilt zijn.

>>

Overal bereikbaar op hetzelfde nummer

>>

De nieuwste functionaliteiten

>>

Meerdere vestingingen koppelen
Met Hosted VoIP kunt u hetzelfde nummer op
verschillende toestellen over laten gaan. Het
maakt niet uit of dit nu gaat om uw mobiele
telefoon of vaste toestellen. Dit kunnen zelfs
verschillende toestellen zijn die gelijktijdig
overgaan op meerdere (internationale)
vestigingen. Alle gebruikers bellen onderling
gratis. De mogelijkheden van Hosted VoIP zijn
onbeperkt.

Het maakt niet uit waar u zich bevindt, u bent thuis, op 		
de zaak of op uw mobiel bereikbaar op hetzelfde nummer.
Zijn er door technische ontwikkelingen nieuwe functionaliteiten,
dan zijn deze direct voor u beschikbaar.

Beheersbare kosten

Hosted VoIP schaalt met u mee, hierdoor betaalt u alleen de
functionaliteiten waar u gebruik van maakt. Via Hosted VoIP
belt u gratis tussen medewerkers en vestigingen en zijn de
gesprekskosten naar derden lager dan bij traditionele telefonie.
Tenslotte heeft u geen investerings- en onderhoudskosten het
een online oplossing is.

>>

Integratie met uw bedrijfssoftware

>>

Beeldbellen

Hosted VoIP biedt de mogelijkheid om telefonie te integreren
met uw bedrijfsapplicaties.
Wees klaar voor de toekomst met beeldbellen en telefonie
via HD Video.

Gerelateerde producten:
>> Hardware verkoop Voor de verkoop van allerlei soorten hardware kunt u ook bij KBITE terecht.
>> Hosted Exchange Uw e-mail, agenda en contactpersonen altijd direct beschikbaar op uw computer, smartphone of tablet.
>> Glasvezel Supersnelle internetverbindingen met uitgebreide mogelijkheden.
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