Telefonie
Onderdeel van Managed IT

Bereikbaar en toegankelijk
zijn zoals jou dat uitkomt

Telefonie iets van het vorige decennium? Zeker niet!
Telefonie is nog steeds ontzettend belangrijk en zorgt
voor bereikbaarheid en vlotte communicatie.
Bij ons kan dat zónder de technische complexiteit.

Zo ben jij wél bereikbaar door telefonie

Ga voor een veilige en efficiënte telefonie-oplossing die ervoor zorgt dat jij
bereikbaar bent voor jouw klanten, maar wel precies zoals jij dat wilt. Laat telefonie
in jouw voordeel werken. Bij ons maak je gebruik van een ‘telefooncentrale’ in
de cloud. Wij maken gebruik van het betrouwbare mobiele KPN-Netwerk via een
cloudoplossing en bieden je allerlei relevante features zoals een visual voicemail,
beschikbaarheidsinformatie en volledige controle over inkomende gesprekken.
Je kunt dit maandelijks opzeggen indien gewenst. Tot slot staat ons team van
gepassioneerde IT-ers altijd voor je klaar.

Waarom Managed Voice
onmisbaar is in jouw bedrijf
Een belangrijk onderdeel van telefonie
is Managed Voice, waarbij je belt met
een (vast/draadloos) toestel of via een
applicatie op je PC. Dit is waarom
Managed Voice alleen maar in jouw
voordeel gaat werken.

Nieuwste stufje in de technologie
Met een cloudoplossing loop jij voor op
de technologie. Een mogelijkheid is VoIP
(voice over IP), oftewel bellen over het
internet. Wij maken gebruik van
ColigoGrid, het modernste VoIPtelefonieplatform wat er is. Met ons loop
jij voor op de trends.

Integratie met je mobiel
Met een integratie van vast en mobiel
vergroot je je bereikbaarheid nóg meer,
doordat vaste en mobiele telefonie op
hetzelfde platform lopen. Dit kun je
helemaal zelf naar wens instellen.
Op je eigen voorwaarden
Jij stelt zelf in wanneer je bereikbaar bent,
dus je hoeft niet bang te zijn dat je nu
opeens de hele dag door telefoontjes
krijgt op allerlei toestellen. Zo heb je het
prettige van de bereikbaarheid, maar voer
jij nog steeds de regie.
Keep it stupid simple
Sluit je toestel aan op het netwerk of
plaats de simkaart in je mobiel. Het werkt
direct, voor een vaste prijs per maand.

Wil jij helder communiceren met je klanten?
Met Managed IT verzorgen wij jouw telefonie

Nu lijkt het allemaal gecompliceerd
en eng, maar dat is het totaal niet.
Wij maken het simpel: één platform
voor alles omtrent telefonie. Ga zelf
aan de slag of laat onze helpdesk

alles voor je regelen. Telefonie is voor
elk bedrijf essentieel en kan helpen
om goed bereikbaar te zijn. Daarom
willen wij het graag tastbaar maken.

Dit is zoals het er in de praktijk uit ziet.

Overweldigend? Komt helemaal goed, wij beloven dat je ervan gaat houden.

Beknopt Woordenboekje der Telefonie
CDR: ‘call detail record’; gegevens van
gesprekken zoals de gesprekshistorie, kosten,
verbruik of duur. Maakt telefonie inzichtelijk
Extensies: interne aansluitingen op de
telefooncentrale, bijvoorbeeld 201 om je
collega van de marketing te bereiken
Hot-desking: werk op elke telefoon in je
bedrijf of thuis onder je eigen account. Die
flexibiliteit heb je bij ons
Nummerplan: wat de centrale precies doet
als er een belletje binnenkomt. Wil je
wisselen van plan? Dat kan zeker!

De componenten
van telefonie
Managed Voice: bellen met een vast of
draadloos toestel óf via een applicatie
op je PC. Gratis vergaderkamers zijn inclusief, ongelimiteerd bellen is optioneel
Managed Mobile: bellen met je
smartphone/gsm. Eventueel kun je een
tweede 06-nummer op dezelfde simkaart instellen en ongelimiteerd bellen
van/naar Nederland en/of de EU
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Operator: het portaal waarbij jij jouw eigen
telefonie bedient óf door ons laat verzorgen
Reach: een app waarmee je jouw extensie
kunt instellen
Softphone: applicatie waarmee je belt via je
pc met een headset
Visual voicemail: gemakkelijk je voicemails
zien en afluisteren op het scherm van je mobiel
VoIP: ‘voice over IP’; spraak over IP, oftewel
het internet

Nummers: vaste nummers (los of in
blokken), 06-nummers, servicenummers of
internationale nummers
Hardware: wij kunnen je helpen aan vergadertoestellen, vaste of draadloze toestellen
+ alle accessoires die je maar nodig hebt
Wil jij gelijk de verbinding waarmee jij
veilig en met maximale kwaliteit kunt
bellen (of dit nu via een glasvezel is of
een DSL-lijn)? Wij leveren internet van alle
grote providers in Nederland.

Heb je vragen over telefonie?
Online vind je alle antwoorden.

www.limenetworks.nl/faq

