connecting
your business
Hosted VoIP uw flexibele telefooncentrale in de cloud
SIP-trunking als u beschikt over een eigen telefooncentrale
Vast-Mobiel uw vaste en mobiele telefonie naadloos geïntegreerd
E-fax veilig online faxen versturen en ontvangen zonder faxmachine
Internetaansluitingen stabiele en betrouwbare verbindingen, standaard met een vast IP-adres en
optioneel te voorzien van meerdere IP-adressen en een uitgebreid Service Level Agreement

www.voip4all.nl

Bent u toe aan een nieuw en modern telefoonsysteem voor uw organisatie?

Voip4all biedt u een maatwerkoplossing.

Hosted VoIP

SIP-trunking

Vast-Mobiel

U hoeft voortaan niet meer zelf te investeren in een
telefooncentrale. Met Hosted VoIP bevindt uw telefooncentrale zich in het netwerk van Voip4all. Hosted VoIP van Voip4all is zeer flexibel. Veranderen uw
wensen of het aantal medewerkers, dan verandert
de centrale met u mee. Dat kan op tijdelijke basis
of permanent.U betaalt dus alleen voor wat u nodig
heeft en u heeft de zekerheid om snel uit te breiden
als het moet. Flexibiliteit ten top.

Als u al beschikt over een moderne telefooncentrale, dan kan deze worden gekoppeld aan één of
meerdere SIP-trunks van Voip4all. SIP-trunks van
Voip4all zijn te integreren met Hosted VoIP van
Voip4all. Zo kunt u voor uw thuiswerkers of uw nevenvestigingen altijd de meest optimale telefonieoplossing kiezen en toch beschikken over één intern
telefonienetwerk.

Naast vaste telefonie biedt Voip4all ook een uitgebreid mobiel telefoniepakket waaronder VaMo
(Vast-Mobiel). Met VaMo wordt uw vaste en mobiele
bereikbaarheid volledig geïntegreerd. Zo bent u optimaal bereikbaar en maximaal flexibel. Dit verbetert het contact met uw klanten en uw professionele
uitstraling.

Voordelen van Hosted VoIP
■■
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■■

■■
■■

■■

■■
■■

■■

U maakt via uw bestaande internetverbinding
gebruik van een moderne en goed beveiligde
telefooncentrale in de cloud van Voip4all
U maakt niet langer kosten voor aanschaf,
afschrijving en onderhoud voor een
telefooncentrale
Hosted VoIP van Voip4all is
locatieonafhankelijk zodat uw thuiswerkers
en al uw vestigingen automatsch vanuit één
intern telefonienetwerk bereikbaar zijn
U profiteert van gunstige tarieven
Al het telefoonverkeer van uw medewerkers
onderling is gratis
Meer of minder gebruikers? U wijzigt het in
een handomdraai
U beschikt altijd over de laatste innovaties
Hosted VoIP van Voip4all is naadloos te
integreren met het mobiele telefoniepakket
van Voip4all zodat uw medewerkers altijd en
overal bereikbaar zijn
Optimale flexibiliteit: iedere verandering
in uw telefoniebehoefte is direct door te
voeren

Als uw telefooncentrale aan vervanging toe is en u
wilt niet opnieuw investeren in aanschaf, aanleg en
onderhoud van een eigen centrale dan biedt Voip4all de
Voip4allPBX. Een innovatieve telefooncentrale inclusief
onderhoud en een Service Level Agreement.

Voordelen van SIP-trunking
■■

■■

■■
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■■

■■

■■

■■

U blijft gebruik maken van uw bestaande telefooncentrale met behoud van de faciliteiten
die u gewend bent
U hoeft geen wijzigingen aan te brengen in
bestaande netwerkvoorzieningen
U profiteert van gunstige tarieven
U kunt beschikken over een flexibel aantal gesprekslijnen: bij groei van uw organisatie kan
het aantal lijnen worden uitgebreid’
Voor grotere omgevingen zijn er Bundel-trunks
tegen gereduceerde tarieven beschikbaar
De verschillende vestigingen van uw organisatie worden eenvoudig aan elkaar gekoppeld
tot één intern telefonienetwerk
SIP-trunk van Voip4all is naadloos te integreren
met VaMo van Voip4all zodat uw medewerkers
altijd en overal bereikbaar zijn
De SIP-trunks van Voip4all zijn optimaal beveiligd tegen misbruik

Mobiel bellen wordt binnen het VaMo-pakket daadwerkelijk onderdeel van uw vaste telefonie. Met de
Voip4all Connect app kan eenvoudig worden ingesteld
met welk afzendernummer u belt. Aan de SIM-kaart is
naast het mobiele nummer, ook een vast nummer of
het algemene bedrijfsnummer te koppelen. Uw centrale telefoonboek is bovendien te raadplegen vanaf
uw smartphone. Voor de gesprekken vanaf uw vaste
Voip4all-aansluiting naar uw mobiele nummers worden géén belkosten gerekend.

Voordelen van Vast-Mobiel
■■
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Altijd bereikbaar op één nummer, zowel op
kantoor als onderweg
Optimale privacy door gebruik van uw vaste zakelijk nummer op uw smartphone: uw
klanten zien uw 06-nummer niet
Raadpleging van het centrale telefoonboek
vanaf uw smartphone
Gratis bellen met collega’s
Eenvoudig doorverbinden vanaf uw smartphone
Gebruik van de Voip4all Connect app waarmee u met één swipe uw bereikbaarheid
regelt voor al uw toestellen
Standaard 4G op het best geteste netwerk
van Nederland

E-fax
In verschillende branches wordt nog volop met
faxen gewerkt. Ook wanneer contacten met het
buitenland worden onderhouden is correspondentie via de fax heel gebruikelijk.
Met e-fax kunt u online, zonder faxapparaat, faxen ontvangen en verzenden. U ontvangt het faxbericht als een
pdf-bestand in uw email. Ook het verzenden gaat via
email, door het toevoegen van een bijlage aan uw bericht.
Wij installeren deze mogelijkheid graag in uw organisatie.

Internet
Voor al onze diensten is het belangrijk dat u beschikt
over een snelle en betrouwbare internetverbinden.
Wij kijken graag naar de mogelijkheden op uw locatie en bieden u een passende oplossing. De aansluitingen verzorgen wij vervolgens geruisloos voor u.
Standaard worden onze verbindigen geleverd met één
vast IP-adres. Maar u kunt ook kiezen voor meerdere
vaste IP-adressen. Voor alle verbindingstypen is een
uitgebreid Service Level Agreement (SLA) beschikbaar.
Voor kritische omgevingen waarvoor iedere verstoring
in het internetverkeer ontoelaatbaar is bieden wij perfecte back-up oplossingen.

Resellers
Voip4all werkt met een landelijk netwerk van deskundige resellers.
Deze specialisten kunnen u de maatwerkoplossing bieden die u
zoekt. U kunt bij hen terecht voor advies en service, toegespitst op
uw specifieke situatie. Dankzij hun nauwe contacten met Voip4all
kunnen zij u een passend telecomsysteem aanbieden.
Wilt u meer weten over onze telefoniemogelijkheden?
Neem dan contact op met één van onze resellers via info@voip4all.nl.
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