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Telefooncentrale

met firewall

en Wifi-optie
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1A First Alternative levert ICTsystemen via gecertificeerde 1Apartners aan bedri jven in Nederland met 5 –

50 medewerkers.

Speciaal voor het MKB is een telefoonsysteem ontwikkeld waarmee flexibel en kosteneffectief kan worden

overgestapt van een conventioneel systeem naar een systeem middels Voice over IP (VoIP). Wij zorgen

voor een geruisloze overstap waarbij u alti jd bereikbaar bli jft.

Op uw kantoor worden de telefoons en de telefooncentrale geplaatst ter vervanging van uw huidige

telefoonsysteem. Het aangeboden standaardpakket, zie achterzi jde van deze brochure, heeft 5 vaste

telefoons en een brede functionaliteit. U kunt ook kiezen voor een uitgebreider pakket. Bij al le pakketten

kunt u extra telefoons laten koppelen. Door toevoegen van optionele Wifitoegangspunten kunt u ook

beveil igde Wifi gaan gebruiken.

Omdat het telefoonsysteem gebruik maakt van uw internetverbinding, is het wel van belang dat u vooraf laat

controleren of uw verbinding geschikt is.

De standaard functionaliteiten van de telefooncentrale zijn:

bellen en gebeld worden, alti jd bereikbaar

doorverbinden naar een interne telefoon, extern nummer of mobielnummer

beschikking over meerdere inkomende telefoonnummers

onbeperkt aantal gesprekken tegeli jkerti jd op dezelfde telefoonnummers

voicemail naar email , u mist nooit een gesprek

automatische acties buiten kantoorti jden, ti jdens lunchti jd en bij vakantiedagen

opnemen van gesprekken

eenvoudig instel len van uw telefoonsysteem met de 1Amanager

de Phonetool; aparte software die inzicht geeft in 'in gesprek zijn' en acties per

telefoonnummer

Aan het begin van de maand kunt u de gespecificeerde li jst met gesprekken

downloaden in het klantenportal My1A.

In het Premiumpakket kri jgt u ook de beschikking over StatistiCall . Deze software geeft u realtime inzicht in

het aantal gesprekken, de gemiddelde wachtti jd en details over de gesprekken.
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Uw beveiligde telefoonsysteem

Het telefoonsysteem bij u op kantoor bestaat uit de telefooncentrale die is gekoppeld aan het netwerk, net

als uw computers. Aan het netwerk worden ook de telefoons gekoppeld met een switch, die ook in het

pakket is opgenomen. Optioneel kunt u ook een Wifinetwerk aansluiten. Naast een beveil igd Wifinetwerk

voor uw bedri jf met toegang tot de diensten van de netwerk, biedt dit ook een publiek Wifinetwerk, zodat u

aan uw klanten eenvoudig toegang kunt geven tot internet.

1A-manager

De 1Amanager is de webapplicatie, waarmee u het telefoonsysteem instelt. U kunt aangeven welke

telefoons moeten overgaan als er gebeld wordt, of u het gesprek wilt opnemen, of dat de voicemail moet

worden geactiveerd. Kortom alles wat u zou wil len. Ook kunt u een naam geven aan een inkomend

telefoonnummer, zodat u kunt zien welk nummer wordt gebeld.
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Uw 1A-partner:

Met de beveil igde telefooncentrale van 1A First Alternative stapt u in een keer over van een ISDN

centrale naar een modern en flexibel telefoonsysteem, terwij l u toch uw huidige nummer kan bli jven

gebruiken. Bovendien hoeft u niet in nieuwe apparatuur te investeren, doordat alles in het abonnement is

samengevoegd. Naast de vaste maandeli jkse kosten betaalt u een gunstig tarief voor de tikken.

De ICTdiensten van 1A First Alternative worden middels gecertificeerde

1Apartners aangeboden. Deze 1Apartners hebben een opleiding gehad

bij ons en maken ook zelf dageli jks gebruik van de diensten van 1A. Zij

kunnen u adviseren over de toepassingsmogeli jkheden voor uw bedri jf.

Informeer naar de dichtstbi jzi jnde 1Apartner of vraag aan uw huidige ICT

leverancier of deze ook al de 1Adiensten levert.

Beveil igd Wifitoegangspunt (optioneel): € 5 / mnd

Eenmalige installatiekosten: € 99

Extra toestellen: pri js op aanvraag

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw

en met een 3jarig abonnement.




