Hostphone

De meest innovatieve online telefooncentrale van dit moment!
Uw eigen telefooncentrale online en naar eigen inzicht
inrichten?
Dat kan met de hosted telefonie toepassing HostPhone van Telecom
Services. U maakt gebruik van telefonie uit de ‘cloud’. Dit maakt een
fysieke telefooncentrale overbodig.
Met het gebruikersvriendelijke online beheersysteem kunt u zelf heel

eenvoudig; uw openingstijden beheren, doorschakelingen wijzigen, gebruikers toevoegen en/of voicemail
instellen. De telefooncentrale wordt
door Telecom Services beheerd en
up-to-date gehouden. Wel zo veilig
en vertrouwd!

HostPhone is:







een moderne, virtuele, ‘cloud’ gebaseerde telefooncentrale;
altijd beschikbaar dus redundant uitgevoerd;
volledig onderhoudsvrij;
u betaalt alleen voor wat u gebruikt;
daadwerkelijk door u te beheren (op basis van een krachtige zelf service portal);
zonder contractuele verplichting.

HostPhone – gemakkelijk in gebruik!

Met de hosted telefonietoepassing HostPhone van Telecom Services kunt u moeiteloos bellen en gebeld worden. Ons
HostPhone platform ondersteunt de meest gangbare telefoniefuncties zodat gebruikers zich snel vertrouwd voelen.









Directe doorkiesnummers
Gesprek in de wacht
Wisselgesprek
Doorschakeling naar... (collega, mobiel, voicemail)
Hot desking
Nummerherkenning (aan/uit)
Voice Mail
Interne telefoongids










Doorverbinden (met of zonder aankondiging)
Conferentiegesprek
Groepsgesprek
Doorschakeling bij... (geen gehoor of bezet)
Gesprek aannemen van collega
Rinkeltijd instelbaar
Muziek tijdens wachtstand
In- uitloggen

En dat op een door u zelf te kiezen IP-toestel. Door middel van de hot desking functionaliteit zijn gebruikers, ongeacht
de toestelkeuze, altijd onder hetzelfde nummer bereikbaar. Dit werkt fantastisch voor bijvoorbeeld gebruikers zonder
vaste werkplek.

HostPhone - u betaalt alleen voor wat u gebruikt!

HostPhone is kosteneffectief, u betaalt per gebruiker, per maand zonder contractuele verplichting. Ook kunt u uw netlijnen en telefoonnummers omzetten naar het HostPhone platform gebruikmakend van VoIP waarmee u drastisch
bespaart op de variabele telefoniekosten!

Meer weten of een oriënterend gesprek?

Neem dan contact met ons op: Telecom Services | Almelo
Telefoon: 0546-546.546 | email: info@telecomservices.nl

Telecom Services
Twentepoort Oost 51
7609 RG Almelo
Tel.: 0546-546 546

Wie zijn wij?

Telecom Services, gevestigd te Almelo, is al meer dan 15
jaar nationaal actief als gerenommeerde, in communicatie
gespecialiseerde (ICT) dienstverlener. Zij adviseert, levert,
implementeert en onderhoudt merk gebonden communicatieoplossingen toebehorende aan de dag van vandaag.

www.telecomservices.nl
info@telecomservices.nl
IBAN: NL57ABNA 058.90.01.736
KvK Enschede 34149818
Op al onze leveringen zijn van toepassing de Algemene Levering- en betalingsvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de KvK.

