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Telefonie

Zetacom Voice
Totaaloplossing voor Cloud Communicatie
Bereikbaarheid is voor iedere 		
organisatie van strategisch belang.
Daarom wilt u uw telefonie 		
optimaal hebben geregeld. Zetacom
Voice biedt de totaaloplossing om uw
organisatie toekomstbestendig te
laten communiceren.

Zetacom Voice
“Managed”

Telefonie in de cloud
Met telefonie in de cloud gaat niet alleen uw 		
telefoonverkeer over internet. Met de cloud verandert
telecommunicatie in een service, die Zetacom
volledig voor u kan verzorgen. Grote investeringen
in nieuwe centrales maken plaats voor maandelijkse
abonnementen. Flexibiliteit en schaalbaarheid staan
voorop, samen met de gehele ontzorging van uw 		
telecommunicatie-behoefte.

De unieke propositie van Zetacom Voice stelt ons
in staat om onze klanten geheel te ontzorgen op
het gebied van telecommunicatie. Dit doen wij
dagelijks voor al onze klanten in Nederland en
daarbuiten.

Zetacom Voice
Zetacom Voice is het communicatieplatform uit de
cloud van Zetacom, dat zich duidelijk onderscheidt in
de markt. Dankzij onze jarenlange expertise bieden we
een aantal unieke voordelen waarmee uw 		
bereikbaarheid optimaal wordt gewaarborgd:
•

•
•

End-to-end: Zetacom begeleidt het gehele
traject van behoeftebepaling, planning, migratie,
oplevering en service
Geruisloze migratie door gedegen projectaanpak
Één loket: Zetacom levert ook wifi, mobiel en
networking oplossingen

Samen met wereldwijde marktleiders
Zetacom Voice is ontwikkeld in samenwerking met
wereldwijde marktleiders op het gebied van 		
telefonie-oplossingen, zodat ook bijvoorbeeld 		
toestellen, infrastructuur en software aansluiten bij de
hoge kwaliteitsstandaard van Zetacom Voice. Dit
biedt vele voordelen, waaronder:
•
•
•
•
•
•

Enterprise platform vanaf 50 gebruikers
Redundant
Zelf en/of door Zetacom te beheren
Bedienposten
Contactcenter op maat
Kleine locaties kostenefficiënt koppelen

Shared, Private en Managed oplossingen
Omdat iedere organisatie een eigen
telecommunicatie-behoefte heeft, biedt Zetacom
Voice drie verschillende varianten: “Shared”, 		
“Private” en “Managed”. Hiermee heeft Zetacom
voor iedere organisatie de juiste oplossing met
hoge beschikbaarheid en de juiste prijsstelling.

Vast/mobiel integratie
Wilt u ook met uw GSM (intern) over de 		
telefooncentrale bellen? En wilt u bereikbaar zijn
onder één nummer? Zetacom Voice biedt de
mogelijkheid voor vast/mobiel integratie middels
een mobiele app.

De juiste keuze
Zetacom ondersteunt u graag bij het maken van
de juiste oplossing voor uw telefonie. Onze
organisatie kan in overleg voorafgaand een “Voice
ready analyse” uitvoeren, waarmee u vaststelt of
uw netwerk geschikt is voor telefonie uit de cloud.

Contact
Wilt u meer weten over Zetacom Voice of één
van onze andere oplossingen? Neem dan
contact met ons op via 088 938 2222 of mail
naar info@zetacom.nl.

