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Efficiënt en voordelig bellen
De mogelijkheden van de Voice over IP (VoIP) technologie voor zakelijk gebruik
zijn legio. Digitale telefonie (BellenMetIP) en Hosted IP Telefonie van WH2A
leveren naast kostenbesparingen ook vooral mogelijkheden op voor efficiënter
beheer. Bedrijven met meerdere vestigingen en thuiswerkplekken profiteren
extra van de technologie: een internetverbinding is genoeg om te kunnen bellen.
Integratie sublocaties en werkplekken;
Monitoring, Voicemail, Teleconferencing;
Alle faciliteiten van moderne bedrijfstelefonie, waaronder: keuzemenu voor uw
klanten, music on hold, call forwarding, etc.

Betrouwbaar, veilig en schaalbaar
Bij de overstap naar digitale (VoIP) telefonie verandert er voor de gebruikers
niets. Wat er wel verandert is de achterkant, en daar merkt u niets van; de
gesprekskwaliteit blijft optimaal en ook uw telefoonnummer blijft ongewijzigd.
U beschikt over een multi-functioneel telefoontoestel op uw bureau of indien gewenst een Softphone PC-functie. Met BellenMetIP beschikt u over een betrouwbaar, veilig, schaalbaar en veelzijdig alternatief voor uw traditionele telefonie en
heft u de beperkingen op van de traditionele bedrijfscentrale.

De voordelen
Optimale gesprekskwaliteit;
Nummerbehoud;
Instellingen eenvoudig en direct wijzigen;
Telefoonaansluitingen in een handomdraai aanpassen;
Besparen op bekabelingskosten;
Extra toestellen eenvoudig aan te sluiten;
PC-functie mogelijk;
Integratie van e-mail en mobiele telefonie.
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Informatie, Management en Ervaring

Het gemak van Hosted IP
Telefonie
Met Hosted IP Telefonie van WH2A is meer mogelijk
dan bij traditionele oplossingen en zijn de kosten zelfs
aanzienlijk minder. WH2A Hosted IP Telefonie biedt de
mogelijkheid om uw volledige communicatieomgeving
uit handen te geven, inclusief het beheer ervan.

> Music on hold
Wachtmuziek kan worden ingesteld, zodat
iemand die in de wacht wordt gezet van uw
muzikale voorkeur kan genieten.

> Intern nummerplan
Geef telefoontoestellen binnen uw organisatie
een verkort nummer. Voor alle locaties is een
gemeenschappelijk of individueel nummerplan
mogeliik.

u krijgt alles geheel op maat en u werkt daardoor bijzonder efficiënt!

snel en veilig. WH2A BellenMetIP of WH2A Hosted IP Telefonie:

telefoniediensten van WH2A verloopt al uw telefonie probleemloos,

Groeien zonder directe
investeringen
Met WH2A Hosted IP Telefonie betaalt u alleen voor
de aansluitingen die u werkelijk nodig heeft. Met
onze Hosted IP Telefonie kunnen uw thuiswerkers
gemakkelijk en gewoon thuis gebruik maken van uw
telefoonnummers. En heeft uw organisatie meerdere
vestigingen, dan belt u kosteloos tussen deze
vestigingen. De verschillende vestigingen tezamen
gedragen zich als één virtuele locatie. Ze hebben
één nummerplan, één centrale telefoniste, uniforme
voicemail en tekstmenu’s voor uw gehele organisatie.
In de praktijk leveren de WH2A IP telefoniediensten:
Kostenvoordeel;
Altijd en overal bereikbaar;
Uitstekende gesprekskwaliteit;
Eenvoudiger beheer van de infrastructuur;
Uitbreidbare communicatiemogelijkheden;
Volledige e-mail en mobiele integratie.

IT’S THAT SIMPLE!
Systeembeheer - Telefonie/VoIP - Hosting - Solutions

> Voicemail
Verhoog de productiviteit en mis nooit een telefoonboodschap; laat uw voicemail inspreken als
u de telefoon niet kunt opnemen.

> Call forwarding
Stuur uw gesprekken door naar een andere
extensie, of een extern telefoonnummer; uw
mobiel bijvoorbeeld. Snel en efficiënt, zonder
dat de beller er iets van merkt.

> IVR menu’s
U kunt uitgebreide keuzemenu’s maken met
meerdere opties en acties. Middels het in te
stellen keuzemenu kunt u uw klanten direct bij
de goede afdeling terecht laten komen.

>Unified messaging
Voicemails registreren, beluisteren en beheren
via Exchange en Outlook. Mobiele Unified
Messaging mogelijk voor vrijwel alle smartphone-platforms (iPhone, Android, Windows
Mobile, Blackberry, etc.).

> Groepsgesprekken
Telefoneer gelijktijdig met meerdere mensen,
vergader met mensen over de gehele wereld.
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Zakelijke IP-telefoniediensten (VoIP) hebben de toekomst. Met de

Geen eigen telefooncentrale;
State-of-the-art Innovaphone PBX-technologie;
Gigabit glasvezelnetwerk.
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