(Advertorial)

KPN stopt in 2019 met het aanbieden
van ISDN. Geen wonder, want steeds
meer bedrijven hebben de afgelopen
jaren de overstap naar VoIP gemaakt.
Bellen via het internet is goedkoop en
biedt afhankelijk van de aanbieder veel
meer functionaliteiten. In dit artikel
bespreken we de mogelijkheden en
het overstapproces.

Is uw bedrijf klaar voor de toekomst?
Maak nu de overstap naar VoIP
en bespaar op uw telefonie!

Vele bedrijven hebben inmiddels de voordelen van VoIP (Voice over IP) ontdekt. VoIP is
inmiddels een volwassen en stabiele telefonie
oplossing.

Lagere telefoniekosten

De belkosten kunnen flink gereduceerd
worden. Besparingen van wel 60% zijn geen
uitzondering.

Meer flexibiliteit

Met de VoIP oplossing van Onlinq krijg je
direct de beschikking over vele functionaliteiten zonder dat je hiervoor een telefooncentrale
hoeft aan te schaffen. Te denken valt aan
keuzemenu’s, wachtrijen, belgroepen, etc.
Via een webpagina is uw telefonie oplossing
naar wens aan te passen.

Altijd en overal

Doordat u met VoIP belt over het internet kunt
u een VoIP toestel overal gebruiken. Zo kunt
u dus ook vanaf thuis bereikbaar zijn op uw
zakelijke nummer. Bovendien belt u onderling
kosteloos, zodat dit nog een extra besparing
oplevert, bijvoorbeeld als u meerdere vestigingen heeft.

Toestellen

VoIP vereist ook VoIP toestellen. Onlinq biedt
hiervoor een breed assortiment van vaste en
draadloze toestellen.

kaart gebracht te worden (beveiliging/pinautomaat/fax/intercom/frankeermachine).
Vervolgens bespreken we de gewenste oplossing, inrichting en planning. Deze is uiteraard
voor ieder bedrijf uniek.
Bellen met VoIP van Onlinq kan al vanaf €49,per maand voor uw gehele organisatie. Bent u
benieuwd naar hoe een overstap voor uw bedrijf eruit zou zien? Neem dan contact met ons
op. Wij komen graag vrijblijvend bij u langs.

Overstappen naar VoIP

De overstap naar VoIP vraagt een gedegen
voorbereiding. Daarbij dient uw huidige
telefonie abonnement en functionaliteiten in

Webdesign, app ontwikkeling, internetmarketing
en kantoorautomatisering voor de regio Eindhoven
ICT is onmisbaar voor de continuïteit van moderne bedrijven. Webtechnologieën
maken het mogelijk om enerzijds uw bedrijf te presenteren, anderzijds om via
gestroomlijnde applicaties optimaal uw bedrijfsprocessen te ondersteunen.
Onlinq gelooft in een bedrijfsvoering waarin klant-gerichtheid, oplossingsgericht
werken en continue kennisontwikkeling centraal staat. Onlinq innoveert bedrijven
middels succesvolle websites, app ontwikkeling, internetmarketing en kantoorautomatisering.

Voor vrijblijvend advies bel (0499) 464793 of www.onlinq.nl/voip
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