Altijd en overal bereikbaar,
op een grenzeloze en
transparante manier

Bellen zoals het hoort:
met onbeperkte
mogelijkheden en
volledig transparant

Altijd en overal bereikbaar. De wereld van nu, op een
flexibele en transparante manier. Als drukbezette
ondernemer wenst u niets liever dan grenzeloos contact
en optimale verbinding. Met Samsung Hosted Voice
heeft u het totaal telefoniepakket in handen.

“Met ons pakket
belt u gewoon
zoals het hoort”

Eenvoudig op- en afschalen, zonder
bijkomende kosten
Als ondernemer wilt u grenzeloos contact en duidelijkheid over uw telefoonpakket.
Met Samsung Hosted Voice kunt u bellen zoals het hoort: met onbeperkte
mogelijkheden en volledig transparant. Geen verassingen achteraf en duidelijke
communicatie, niet alleen in de volledigheid van uw telefoniepakket, maar ook
in de samenwerking.
De sterke opkomst van VoIP heeft geleid tot de start van Samsung Hosted Voice.
Het totaalpakket voor zakelijk telefoneren: alles-in-één, zonder verassingen.
U kunt hierbij kosteloos bellen tussen vestigingen onderling en tussen alle
Samsung Hosted Voice gebruikers wereldwijd.
U profiteert tevens van de meest voordelige beltarieven en u heeft de mogelijkheid
tot het op- en afschalen van uw pakket, zonder bijkomende kosten. Samsung Hosted
Voice groeit mee met de onderneming, wel zo gemakkelijk!

Het telefoniepakket met eindeloos veel voordelen
•

Wij zijn de voordeligste aanbieder van VoIP.

•	Het pakket is eenvoudig uit te breiden
en dagelijks opzegbaar.
•	Een totaalpakket geeft u oneindig veel
mogelijkheden.
•

Nummers behouden is vanzelfsprekend.

•	U bent volledig actief in de cloud, dus
er is geen telefooncentrale nodig.
•	Bellen is mogelijk via het Samsung VoIP
toestel, via de browser of via de app.
•	De telefonische bereikbaarheid is zelf
te bepalen.

Volledige transparantie over uw
telefoniepakket
Wenst u een pakket waarbij u zich geen zorgen hoeft te maken
over eventuele extra kosten of onduidelijkheden in de modules?
Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij zorgen voor een
open verstandhouding met duidelijkheid over de prijzen en
het volledige pakket. Alles staat overzichtelijk op papier, zodat
u vooraf weet waar u aan toe bent. Onze focus ligt op een
transparante samenwerking met u.

Profiteer van de meest
voordelige beltarieven

Nog meer gemak met
extra koppelingen

De laagste beltarieven en onderling gratis
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Daarnaast is een volledige vast mobiel
integratie mogelijk waarmee het Samsung
Hosted Voice platvorm volledig geïntegreerd
wordt met uw mobiele telefoon.
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Vooraf zekerheid en geen verrassingen achteraf
Bellen zoals het hoort! Samsung Hosted Voice is het totaalpakket waarmee u verzekerd bent van onbeperkte,
transparante en voordelige bedrijfstelefonie met onbegrensde mogelijkheden.

Totaalpakket met
onbegrensde mogelijkheden
U wenst als drukbezette ondernemer grenzeloos
contact, optimale bereikbaarheid en onbeperkte
mogelijkheden tot communicatie.
Met Samsung Hosted Voice bent u van dat alles
voorzien.
•	Beschikbaarheid/presence inzien voor
alle toestellen.
•

Eigen beheer van de VoIP omgeving.

•	Onbeperkt aantal belgroepen en wachtrijen.
•	Eenvoudig doorverbinden zonder ruggespraak.
•	Vast en mobiel integratie met mobiel toestel.

Kunt u niet wachten om met Samsung Hosted Voice te starten?
Of wilt u graag meer weten over de onbeperkte mogelijkheden? Onze systemintegrator van Samsung Hosted Voice,
ISP One, denkt met u mee en brengt graag advies. Schroom niet om contact op te nemen, dan bellen
wij u – gewoon zoals het hoort.
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