De zakelijke telefonie-oplossing
uit de cloud.
nfon.com

Over NFON
NFON is gebouwd door NFON AG, een toonaangevende
aanbieder van cloud telefoniediensten in München, Duitsland. Sinds de
oprichting in 2007 opereert NFON in de snelgroeiende markt van cloud
telefonie.
NFON stelt bedrijven van klein tot groot in staat om telefonie als een dienst
via internet af te nemen. Meer dan 10.000 klanten kozen reeds voor NFON.
De oplossing is dan ook geschikt voor bedrijven variërend in grootte van 2
tot 249.000 medewerkers. De NFON cloud wordt verspreid over een aantal
Europese, high-performance volledig redundante datacenters (Carrier Grade).
NFON biedt meer dan 150 telefoniefuncties die voorheen vooral waren voorbehouden aan grote bedrijven.
De hoge kwaliteit in combinatie met de uitgebreide functionaliteit heeft
T-Systems en Deutsche Telekom doen besluiten om NFON, specifiek voor het
MKB, aan te gaan bieden in hun portfolio.

Gewoon een goede en betrouwbare oplossing
voor uw telefonie. Met alle features van
complexe systemen, maar dan in een
eenvoudig in te stellen gebruikersomgeving.
Een maandabonnement met altijd een laag
aantrekkelijk tarief.

NFON is de wereldwijde leverancier van
cloud-gebaseerde telefoniesystemen. Het bedrijf biedt
hoogwaardige producten en oplossingen als één
complete oplosing. NFON heeft meer dan 10.000
tevreden klanten variërend in grootte van 2 tot
249.000 medewerkers.
Wat is telefonie uit de cloud?

Vandaag de dag staan er al veel dingen in de cloud. Denk aan e-mail,
internetbankieren of online opslag/back-up. Alleen de traditionele
telefooncentrale staat nog ergens fysiek in uw bedrijf.

Zoveel functies.

De oplossing: het verplaatsen van uw telefonie naar de cloud. Met een
cloud-gebaseerde oplossing als NFON bent u altijd up-to-date met de
nieuwste functionaliteiten, hoeft u niet meer te investeren in een vaste
telefooncentrale en daarbijhorende hoge onderhoudskosten. De hardware staat verspreid over verschillende datacenters wat een volledig
redundante cloudoplossing oplevert. Hierdoor is de dienst snel, altijd
beschikbaar en veilig. Wel alle gemakken van een telefooncentrale,
maar niet de kosten en de zorgen over het beheer.

Zo eenvoudig te gebruiken.

Eenvoudig te gebruiken

Alle instellingen van uw NFON account kunt u zelf via het internet
aanpassen. Via een service portal kunt u nieuwe gebruikers
aanmaken, een smartphone integreren of een thuiswerker toevoegen.
Gebruikers aanpassen en verwijderen gaat hiermee net zo makkelijk.
Iedere gebruiker kan zijn NFON toestel bedienen zonder enige
technische kennis. Bovendien is de installatie van de toestellen
Plug-and-Play.
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Meer dan 150 functies

NFON biedt meer dan honderdvijftig functies, zoals standaard
features: Doorverbinden, voicemail, wachtrijen, wachtmuziek,
keuzemenu’s, open/gesloten tijden, automatisch doorschakelen en
conferentiegesprekken. Ook voor geavanceerde functionaliteiten zoals
multiphone gebruik, CRM integratie, smartphone gebruiken als vast
toestel, callcenter, uitgebreide IVR en internationale dekking kunt u bij
NFON terecht. Nieuwe functies worden regelmatig toegevoegd. Dit
betekent dat u altijd de beste telefonieoplossing heeft die geschikt is
voor elke uitdaging.

Flexibel, waar en wanneer u maar wilt

In vrijwel elke sector neemt de vraag naar flexibiliteit toe: onlangs
geopende vestigingen, een project dat van de ene op de andere dag
tien nieuwe medewerkers nodig heeft, uitbreiding in Oost-Europa.
Met NFON zijn aanpassingen eenvoudig te realiseren. Het duurt
slechts tien minuten om een extensie op te zetten en de nieuwe
werkplek is klaar om te gebruiken. U bent verzekerd van volledige
flexibiliteit. NFON past zich aan uw bedrijf aan.

Veilig in de cloud

De hardware staat verspreid over verschillende datacenters in
Duitsland wat een volledig redundante cloudoplossing oplevert. Dat
zorgt ervoor dat de bereikbaarheid bij calamiteiten is gegarandeerd.
En valt onder de strenge Duitse privacywetten. Als we het nu toch
over privacy hebben; voor gevoelig telefoonverkeer is er altijd de
mogelijkheid om gesprekken te versleutelen.
NFON is ˝Made in Germany“, wat staat voor dataprivacy,
betrouwbaarheid en TÜV gecertificeerde spraakkwaliteit.

De handige functies van NFON
zijn eenvoudig te gebruiken.
Dus meer aandacht
voor mijn echte werk.

Geen investeringen

Omdat NFON een dienst is, hoeft u niets te kopen of te investeren in
hardware en onderhoud te plegen. Daardoor kunt u aanzienlijk
besparen op telefoniekosten.

Laagste gesprekskosten

Doordat we voor al onze klanten gezamenlijk inkopen, kunnen we de
laagste tarieven bieden voor uw gesprekskosten. En intern bellen is
zelfs helemaal gratis. Dit kan oplopen tot een besparing van wel 50%
per maand op uw huidige kosten. U betaalt slechts een klein
starttarief per gebruiker.

Vanaf € 3,50 per maand

NFON scheelt ons een hoop gedoe

en kosten op de telefoonrekening.

U kunt NFON met alle functies afnemen vanaf € 3,50 per maand.
U betaalt alleen voor de aansluitingen die u daadwerkelijk per maand
gebruikt. NFON kan onbeperkt met u mee groeien of krimpen. De prijs
verandert per maand mee. Bovendien zit u niet vast aan een contract,
dus kunt u maandelijks opzeggen.

Eenvoud in abonnementsvormen.
Altijd overal bereikbaar tot op meerdere apparaten tegelijk.
Geen investeringen in hardware, software, licenties of installatie.
U betaalt alleen voor de actieve gebruikers, vanaf € 3,50 per maand.
Gratis bellen met uw collega’s, vestigingen en andere NFON klanten.
Laagste tarieven voor uw gesprekskosten.
Geen langdurig contract, per maand opzegbaar.
Automatische gratis updates, dus altijd de nieuwste telefonieoplossing.
Multiple devices, ook multidect.
Gratis en onbeperkt conferentieruimtes.
Onafhankelijk van infrastructuur, gebruik eigen netwerk mogelijk.
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Wat zeggen onze klanten trouwens over ons?
Helaas kunnen we niet alle beoordelingen van al onze 10.000 klanten op één pagina laten zien. Om deze
reden hebben we drie quotes geselecteerd die we keer op keer weer horen. Van een advocaten- en
notarissenkantoor tot de lokale overheid.

“We zijn nu veel flexibeler als het gaat om het aansluiten van nieuwe
medewerkers of het aanpassen van een nummer. Daarnaast beschikken we over
alle benodigde functionaliteit die we in de toekomst kunnen inzetten.”
Shirley Groen
Facilitair Manager
De Clercq Advocaten Notarissen

“De samenwerking verliep zeer goed. Bij vragen hadden we één aanspreekpunt
en gewenste aanpassingen werden snel geregeld. Wilden we een ander muziekje op de lijn, dan was dit binnen een uur geregeld. Ze zijn zeer servicegericht.”
Dorine Wijnants
Manager
Veilig Thuis Haaglanden

“NFON bood maximaal flexibele contracten. Zeker in de cultuursector zijn
kostenbesparingen belangrijk. Bovendien hoeven we niet te investeren in een
eigen telefooncentrale en het onderhoud ligt bij NFON.”
Maarten van Duinkerken
Systeembeheerder
Utrechts Centrum voor de Kunsten

Een 100% cloudoplossing ‘Made in Germany’
Met bijbehorende dataprivacy, TÜV gecertificeerde spraakkwaliteit en betrouwbaarheid

Hoge kostenbesparingen
Geen contracten, betalen naar verbruik, goedkoper bellen

Onbeperkte capaciteit
Geschikt voor iedere organisatie van 2 tot 249.000 werknemers, flexibel meegroeien
en krimpen

Slimme functies
Meer dan 150 goed doordachte functies

Gemakkelijk te bedienen
Gemakkelijk en snel in gebruik te nemen

Tevreden klanten
Meer dan 10.000 tevreden klanten bellen al met NFON

088 743 6363
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