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Stap vandaag nog over op internet telefonie
Het nieuwe werken

Telefonie uit de Cloud zet door

Voordelen telefonie uitbesteden

Het nieuwe werken betekent
meer vrijheid voor werknemers
met betrekking tot tijd en plaats.

Steeds meer organisaties zien
telefonie uit de Cloud als een
goed alternatief voor de oude
telefooncentrale. Organisaties
beschikken in toenemende mate
over kwalitatief hoogwaardige
bandbreedte die efficiënt benut
wordt. Dit gekoppeld aan de wens
om meer inzicht te hebben in de
verwachte telefoonkosten, maakt
het steeds aantrekkelijker nu over
te stappen op ip-telefonie tegen
een geringe investering. Telefonie
uit de cloud voldoet aan al die
economische wensen met een
prijsmodel waarin slechts een
geringe investering nodig is en
per maand afgerekend wordt voor
de diensten die gebruikt worden.

•

Geen directe investering in
eigen, nieuwe telefooncentrale

•

Nieuwste VOIP technologie
biedt overvloed aan opties; u
kiest en gebruikt naar behoefte

•

U zit niet vast aan een vaste
centrale waardoor u flexibel
in kunt spelen op veranderingen binnen uw organisatie

•

Een eigen centrale legt u
voor jaren vast; uitbesteden
van telefonie is duurzaam
flexibel

•

Integratie ICT en telefonie
vraag specialistische kennis
die Daxis u kan bieden

•

U bespaart in onderhoud en
afschrijving

•

Dagelijks beheer, service en
veiligheid wordt u uit handen
genomen

•

Systeem is 24/7 beschikbaar, uw bereikbaarheid is
verzekerd

Het nieuwe werken werpt veel
vraagstukken op bij managers
over de manier van communiceren tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en
klanten. Hoe richt u de bereikbaarheid van uw organisatie in?
Hoe blijft u optimaal met elkaar
in gesprek? Hoe kunnen moderne middelen als VoIP, Instant
Messaging, email, GSM/
Smartphones en andere Unified
Communications technieken uw
organisatie ondersteunen?
Daxis biedt:

•

Verhoging van bereikbaarheid

•

Volledige werkplekken
voor thuiswerkers

•

Voice en Instant Messaging voor een betere
communicatie

•

Onderlinge status informatie voor betere informatie uitwisseling
(Ingelogd, Afgelogd,
Bezet, Vrij).

Telefonie uitbesteden
Communicatie verloopt nog
steeds voor gemiddeld 80% via
de telefoon. Ondanks de opkomst
van e-mail en mobiele telefonie,
vindt het overgrote deel van de
communicatie nog steeds per
vaste telefoon plaats. Om die
reden is uw bereikbaarheid van
groot belang. Maar hoe houdt u
telefonie up-to-date? Hoe houdt u
de bijbehorende kosten onder
controle? En vooral, hoe blijft u
goed bereikbaar? Uitbesteden
biedt u een prima mogelijkheid
om telefonie perfect te regelen
tegen overzichtelijke, maandelijkse kosten.

Eenvoudig en probleemloos omschakelen
U houdt uw huidige telefoonnummer(s).
Vermelding in de telefoongids blijft
behouden.
Uw relaties merken dus niets van
de overstap.
Met Hosted Voice bij Daxis besteedt u uw telefonie uit aan een
kundige en betrouwbare partij.
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