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De voordelen van het gebruik van VoIP: bellen via internet
Voor uw werkplek wilt u goed werkende telefonie waar u op kunt rekenen. U wilt kunnen
overleggen met uw klant, waar en wanneer u wilt, zonder u zorgen te maken of de
telefoonlijn het dit keer wel of niet gaat doen. U wilt een specialist, die snel kan handelen
in het geval van een storing of probleem. En u wilt dit alles ook nog eens tegen een
voordelig tarief. Onmogelijk? Niet als u kiest voor de voordelige tarieven en de uitstekende,
professionele service van qebble en gaat voor het gebruik van VoIP: bellen via internet.

Over VoIP
Alles wat u moet weten over VoIP telefonie
Door te kiezen voor VoIP kiest u voor telefoneren via het internet. Hierdoor hoeft u zich nooit
meer zorgen te maken om het onderhouden en aanleggen van uw eigen telefooncentrale:
deze worden in zijn geheel overgenomen door de uitstekende en moderne centrales van
qebble.
Doordat onze telefooncentra zich buiten uw bedrijf bevinden, in een extern datacenter,
heeft u er geen omkijken meer naar. Zij worden elke dag, 24 uur lang in de gaten gehouden
door onze experts. In het geval van een storing zitten wij er dan ook direct bovenop
waardoor het onderliggende probleem snel verholpen wordt. Daarnaast beheren wij
meerdere telefooncentra zodat u altijd de garantie heeft dat u optimaal bereikbaar bent.

Integratie met uw CRM- of ERP-applicatie
Als specialist op het gebied van VoIP telefonie kunnen we het systeem integreren met
bijna iedere CRM- of ERP-applicatie die er bestaat. Zo gaat er geen waardevolle informatie
verloren en loopt het overgangsproces soepel. Wij weten wat er speelt, wij kennen de
applicaties en hebben korte lijntjes met onze leveranciers.

Integreer uw vaste telefonie gemakkelijk met mobiele telefonie
Wanneer u geïnteresseerd bent in bellen via VoIP komt u uit bij ons product: Managed
Voice. Hosted telefonie die draait op VoIP. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om uw vaste
telefonie te integreren met de mobiele telefonie van qebble. Zo kunt u, uw vaste telefonie
bijvoorbeeld door laten schakelen naar uw mobiele telefoon, zodat u overal bereikbaar bent.
Op deze manier haalt u het meeste uit ons pakket!
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Hoe u kunt besparen met VoIP
Naast bovengenoemde pluspunten profiteert u als klant ook nog van de andere
aantrekkelijke financiële voordelen als u VoIP aanschaft.

• Geen onderhoudskosten of geen reparatiekosten
Ten eerste is de volledige ontzorging van de telefooncentra ook nog voordelig als het
om financieel vlak gaat. U hoeft nooit meer te investeren in onderhoud van uw eigen
telefooncentra of te betalen voor reparatiekosten. Die zijn volledige gedekt doordat u
gebruik zal maken van de netwerken van qebble. U betaalt alleen voor de aanschaf van
toestellen en de installatie daarvan. Ook hoeft u geen gebruik meer te maken van dure
netlijnen van de KPN of ISDN. Dit scheelt aanzienlijk in kosten.

• Onderling bellen is gratis
Daarnaast is het met VoIP mogelijk om verschillende toestellen van uw bedrijf te koppelen.
Op deze manier wordt er één telefoonnetwerk gecreëerd waardoor onderling bellen gratis
is. Waar ook ter wereld: zolang er maar een werkende internetverbinding is.

• Flexibel en efficiënt: U betaald alleen voor de toestellen die in gebruik zijn
Ten slotte betaalt u alleen voor de diensten die u ook daadwerkelijk afneemt. Doordat
u met VoIP over internet belt kan er namelijk veel flexibeler worden omgegaan met
veranderingen in het aantal werkplekken. Wilt u de ene dag vijf werkplekken aansluiten
op uw telefoonnetwerk en morgen dit verhogen naar tien? Dit is geen probleem als u belt
via VoIP. Nieuwe werkplekken worden gemakkelijk aan uw telefoonnetwerk toegevoegd.
Andersom is dit natuurlijk ook mogelijk én dit merkt u meteen aan uw factuur: deze zal
lager uitvallen. U betaalt nooit te hoge kosten voor een (tijdelijke) verhoging van het aantal
werkplekken.

Iedere bedrijfssituatie is uniek
Om uw besparing te kunnen berekenen is het van belang dat wij een goed beeld krijgen
van uw bedrijfssituatie. Laten we samen eens kijken naar de mogelijkheden die wij u
kunnen bieden en hoe groot de besparing is die wij voor u kunnen realiseren. U kunt zowel
via de mail: info@qebble.nl als telefonisch contact met ons opnemen: 085 760 66 00. Wij
helpen u graag verder op weg.
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