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Besparen op telecommunicatiekosten 
Zaken doen is en blijft mensenwerk. Goede communicatie met uw 

leveranciers, opdrachtgevers en andere stakeholders is van cruciaal belang. 

Met de recente explosieve groei van communicatiemogelijkheden zijn echter 

ook de kosten van (tele)communicatie gestegen. Anders dan veel ondernemers 

denken is het mogelijk om daarop te besparen nog voordat er een nieuwe 

telefooncentrale moet worden aangeschaft.  

Een groot deel van onze snel groeiende klantenkring heeft dankzij Voice 

Connect	van	Voiceworks	fl	 inke	besparingen	gerealiseerd	zonder	te	hoeven	

investeren in een nieuwe telefooncentrale. Voice Connect koppelt uw 

telefooncentrale namelijk aan het ultramoderne communicatieplatform van 

Voiceworks, met behoud van alle faciliteiten waaraan u gewend bent.   

Voordelen Voice Connect
Overstappen op Voice Connect, onze intelligente Sip trunk oplossing, levert u 

naast	een	fi	nanciële	besparing	ook	nog	andere	voordelen	op.

Geschikt voor alle telefooncentrales
Onze innovatieve oplossing Voice Connect is geschikt voor alle typen 

telefooncentrales. U hoeft geen aanpassingen te plegen aan uw bestaande 

centrale. Als u een analoge of ISDN-telefooncentrale heeft, plaatsen 

wij een VoIP-adapter om uw telefooncentrale aan te sluiten op het 

communicatieplatform van Voiceworks. IP-telefooncentrales melden zich 

zelfs zonder tussenkomst van hardware aan op ons platform.

Vestigingen koppelen
Als uw bedrijf meerdere vestigingen kent, is Voice Connect extra interessant. 

Met behulp van Voice Connect koppelt u, ongeacht het merk van de lokale 

telefooncentrales, eenvoudig al uw vestigingen aan elkaar. Dankzij deze 

koppeling bevinden alle locaties zich vervolgens in één telefonienetwerk, 

waardoor al uw medewerkers gratis onderling bellen.  



Flexibele uitbreiding van faciliteiten
Door te kiezen voor Voice Connect verkrijgt u toegang tot nog meer faciliteiten 

dan u gewend bent. Voice Connect laat zich namelijk perfect combineren met 

onze bereikbaarheidsdiensten. Hiermee kunt u uw huidige telefooncentrale 

snel en eenvoudig uitbreiden met state-of-the-art faciliteiten zoals ondermeer 

Interactive	Voice	Response,	Unified	Messaging	en	Wachtrijen.	Desgewenst	

kunt u ook op tijdelijke basis gebruik maken van deze faciliteiten. Flexibiliteit 

in optima forma dus. 

Reductie van telecomkosten
Omdat u uw analoge en/of ISDN netlijnen niet meer nodig heeft, bespaart u op 

de maandelijkse abonnementskosten van uw netlijnen. Uiteraard behoudt u 

wel uw huidige telefoon- en faxnummers. Dankzij onze interessante tarieven 

voor het bellen naar vaste nummers in Nederland bespaart u daarnaast op uw 

gesprekskosten. Bovendien bellen al uw medewerkers onderling gratis, ook als 

uw bedrijf meerdere vestigingen heeft.  

24/7 maximale betrouwbaarheid
Het VoIP-platform waarvan wij gebruik maken, hebben wij in eigen beheer 

ontwikkeld en redundant uitgevoerd. Dit hoogst innovatieve platform hebben 

wij vanuit het oogpunt van continuïteit over maar liefst vier verschillende 

datacenters gedistribueerd. Onze technische specialisten waken 24 uur per 

dag, 7 dagen per week over uw telefoniediensten. Zonder dat u of uw klanten 

hier iets van merken, worden alle telefoniediensten, in het geval van een 

onverhoopte calamiteit, naar een andere, beveiligde locatie gerouteerd. Het 

resultaat van onze focus op betrouwbaarheid is dat wij u een maximale 

beschikbaarheid kunnen bieden. 

Gefaseerd overstappen naar VoIP
Als u VoIP gefaseerd in uw bedrijf wilt implementeren, is Voice Connect 

bij uitstek geschikt. Nadat u in eerste instantie uw huidige centrale met 

Voice Connect op ons VoIP-platform heeft aangesloten, stapt u later – als 

uw telefooncentrale is afgeschreven – over naar onze dienst Managed Voice. 

Bij deze dienst maakt u, zonder dat u zelf hoeft te investeren in centrale 

telefonieapparatuur, tegen een vaste vergoeding per werkplek, gebruik van 

een ultramoderne telefooncentrale met dito faciliteiten van Voiceworks.
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Voordelen van Voice Connect op een rijtje
•	 Geschikt voor alle telefooncentrales

•	 Meerdere vestigingen koppelen

•	 Flexibele uitbreiding van faciliteiten mogelijk

•	 Maakt gefaseerde overstap naar VoIP mogelijk 

•	 24/7 maximale betrouwbaarheid

•	 Besparen op uw telecommunicatiekosten

Over Voiceworks
Voiceworks is de leidende en meest innovatieve aanbieder van data- en 

communicatiediensten. Grootzakelijke oplossingen hebben wij bereikbaar 

gemaakt voor het MKB. Ons in eigen beheer ontwikkelde VoIP-platform 

dat wij hiervoor gebruiken, geldt als toonaangevend in de telecomwereld. 

Wij werken volgens een systematiek van kernwaarden, waarbinnen 

persoonlijke	aandacht,	professionaliteit,	innovatievermogen	en	flexibiliteit	

centraal staan. Omdat onze klanten voor 100% kunnen vertrouwen op onze 

expertise en betrokkenheid, hebben zij geen omkijken naar hun data- en 

communicatievoorzieningen.
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