Hosted telefonie
Communicatieoplossing
van Computerwacht

Uw telefooncentrale in de Cloud
De behoefte aan efficiëntie vraagt om een flexibele communicatie-oplossing. Hosted Telefonie is
een complete communicatie-oplossing die geen grote investering vraagt, schaalbaar is en meebeweegt met de veranderingen binnen en buiten uw bedrijf. Hosted Telefonie is de toekomstvaste telefooncentrale, die onderdeel is van een totale communicatie-oplossing in de Cloud. Alle
denkbare mogelijkheden voor een vast tarief per maand, zonder onverwachte kosten achteraf.
Wat is Hosted Telefonie?
Met Hosted Telefonie communiceert u via de Cloud. U kunt
gebruik maken van ieder toestel. Uw vaste toestel, uw
smartphone, maar ook uw tablet en computer zijn een volwaardig onderdeel van uw telefooncentrale. Uw klanten
zien nog maar één nummer als u hen belt. In tegenstelling
tot een fysieke telefooncentrale vereist Hosted Telefonie
geen grote investering. U betaalt alleen voor de functies
die u gebruikt. Deze kunt u op elk moment naar eigen
wens inrichten en veranderen.
Direct uitbreiden of inkrimpen
Hosted Telefonie is uitermate flexibel. De telefooncentrale groeit en krimpt met uw behoefte
mee. Het is dan ook erg eenvoudig om bijvoorbeeld het aantal gebruikers aan te laten passen. U
heeft dus nooit onder- of overcapaciteit en u betaalt alleen voor de functies die u gebruikt.
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Toestellen en functies
Basis Yealink T42S

Luxe Yealink T57W

Draagbaar Yealink W53P

De Yealink T42S is een
elegante, compacte VoIPtelefoon voor elke werkplek;
zeer intuïtief, eenvoudig en
plezierig in het alledaags
gebruik. Maximaal 12 SIPaccounts, headsetaansluiting
en 2 x Gigabit LAN.

De Yealink T57W is het
topmodel voor de nieuwste
generatie VoIP Phones van
Yealink. Maximaal 16 SIPaccounts, headsetaansluiting,
ingebouwde Bluetooth en
Wifi, maximaal 29 snelkeuzetoetsen, touchscreen, 2 x
Gigabit LAN en 1 x USB voor
call recording/ USB-headset.

De Yealink W53P is een
high performance DECTsysteem van Yealink. Op
het basisstation zijn tot 8
toestellen aanmeldbaar en
u kunt per toestel maximaal
2 gelijktijdige gesprekken
voeren tot een maximum van
8 per basisstation.
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2 x Gigabit LAN-poorten
HD-geluidskwaliteit (Opus)
Met PoE ondersteuning

●

●
●

Ideale telefoon voor de
ergonomische werkplek
Kantelbaar 7 inch touchscreen
Eenvoudig bedienbaar en
design model

●
●
●

HD-geluidskwaliteit (Opus)
3,5 mm headset-aansluiting
Lange spreek- en stand-by tijd

Of u nu 2, 20 of 200 medewerkers heeft, voor Hosted Telefonie van Computerwacht betaalt u een
vast bedrag per medewerker per maand zonder grote investeringen! Hosted Telefonie is flexibel
en schaalbaar wanneer nodig. U past functionaliteiten en aantal
Rekenvoorbeeld gebruikskosten:
werkplekken eenvoudig aan naar behoefte.
Voor 5 gebruikers
Wij verzorgen de set-up, het inrichten, aanleggen en installeren.
Inclusief volledige afkoop van
Kortom: u kunt binnen no time gebruikmaken van onze VoIP
belkosten naar vast en mobiel in
oplossing. Wilt u weten wat Hosted Telefonie voor uw bedrijf kan
Nederland per maand slechts
betekenen en tegen welke kosten? Bel of mail ons, wij komen
*
graag bij u langs voor een prijsberekening.

€ 128,50
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2411 ND Bodegraven
T. +31 (0)172 235 835
info@computerwacht.nl
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* Genoemde prijzen zijn exclusief BTW, toestel- en eenmalige installatiekosten. Model- en prijswijzigingen voorbehouden.

