VoIP oplossingen van VBVB ICT
“Efficiënter, flexibeler, mobieler, goedkoper”
Wat is VoIP?

Wie is VBVB?

VoIP is de technologie waarmee gesprekken over
een datanetwerk worden verzonden met
gebruikmaking van het Internetprotocol. Dus
bellen over uw eigen netwerk, het Internet of
een combinatie hiervan.

VBVB ICT is dé automatiseerder voor het MKB
in de Randstad en is actief binnen diverse
branches. Wij zijn ‘no nonsense’ en gaan niet
voor de snelle verkoop maar zetten in op
duurzame relaties met onze klanten.

In feite is de VoIP technologie een koppeling
tussen telefonie en automatisering die tot
ongekende mogelijkheden leidt voor de
verbetering van uw communicatie en efficiënter
maken van uw bedrijfsprocessen.

VBVB is een specialist die u kan ondersteunen
op vrijwel alle denkbare ICT vlakken. Wij
leveren, installeren, beheren en beschermen
uw netwerk. Daarnaast kunt u ons inzetten als
externe helpdesk.

VoIP oplossingen leveren u in ieder geval
besparingen op uw bel- en abonnementskosten.
Maar afhankelijk van de oplossing kunnen ook
aanzienlijke besparingen worden gerealiseerd op
beheerskosten, kan de effectiviteit van uw
communicatie flink verbeteren, bent u veel beter
bereikbaar en kunt u de flexibiliteit van uw
bedrijf verhogen.

VBVB is tevens leverancier van zakelijke VoIP
oplossingen en weet als geen andere
automatiseerder de voordelen van deze
technologie optimaal te benutten. Het doel
hiervan is te zorgen voor kostenbesparingen
enerzijds en het verhogen van uw effectiviteit
en flexibiliteit anderzijds. Dat klinkt bijna te
mooi om waar te zijn, maar wij overtuigen u
graag in een persoonlijk gesprek!

“Waarom zou ik overstappen op VoIP?”









Ik wil geld besparen op mijn telefoonkosten
Ik wil geen apart beheer meer voor mijn telefoonnetwerk en datanetwerk
Ik wil beter inzicht in de telefoonkosten
Ik wil mijn bereikbaarheid optimaliseren
Ik wil vestigingen en thuiswerkers koppelen aan één centrale
Ik wil ook kunnen doorverbinden met en naar mobiele telefoons
Ik wil dat mijn medewerkers flexibeler kunnen gaan werken
Ik wil gebruik gaan maken van de vele mogelijkheden die de integratie
van telefonie en automatisering met zich meebrengt

VBVB is gespecialiseerd in het leveren van de VoIP oplossingen gebaseerd op de technologie
van Swyx. Wij kunnen u adviseren over de Swyxcentrale, de Hosted VoIP oplossing en de VoIP
Gateway. Welke oplossing precies het beste bij uw organisatie past, is sterk afhankelijk van
uw situatie, uw behoefte en uw huidige wijze van telefoneren.

VOIP CENTRALE

HOSTED VOIP CENTRALE

VOIP GATEWAY

De Swyx VoIP centrale is bij uitstek
geschikt voor bedrijven die het
beheer over hun telefooncentrale in
eigen handen willen houden.

De hosted VoIP variant heeft als
groot voordeel dat u niet hoeft te
investeren in een eigen centrale met
bijbehorende servicecontracten.

Deze oplossing is speciaal geschikt
als u een telefooncentrale heeft
die nog prima voldoet, maar wel
nog analoog of via ISDN werkt.

Ook als uw bedrijf maatwerk
behoeft, bijvoorbeeld CRM
koppelingen die niet standaard zijn,
is de Swyx centrale de beste
oplossing voor u.

U betaalt maandelijks voor de
diensten die u wenst voor het aantal
gebruikers dat u op dat moment in
dienst heeft. Niet meer en niet
minder.

Door het plaatsen van een VoIP
Gateway gaan uw medewerkers
VoIP-en zonder dat ze het zelf
doorhebben.

Met de Swyx centrale kan uw bedrijf
optimaal profiteren van de
koppeling van automatisering en
telefonie. De mogelijkheden zijn
ongekend!

Deze flexibiliteit zorgt er tevens voor
dat u niet meer gebonden bent aan
een vaste locatie, maar vanuit elke
plek ter wereld kunt inloggen in uw
centrale.

De VoIP Gateway levert uw bedrijf
direct besparingen op. Uw bel- en
abonnementskosten kunnen fors
omlaag. Wij informeren u graag
hierover!

Voor de Swyx centrale is wel een
investering verreist. Hoe snel u deze
heeft terugverdient, ligt onder
andere aan uw belvolume.

Hosted VoIP wordt automatisch
voorzien van de nieuwste
functionaliteiten, waardoor u altijd
beschikt over de meest moderne
telefooncentrale.

Bel ons nu als u geïnteresseerd bent in VoIP, dan maken we direct een afspraak. Bellen
kan op 020 – 423 32 88. U kunt dan vragen naar Lars Dijs.

