VoIP Telefonie
Bellen via internet

Hoge gesprekskwaliteit

Aantrekkelijke tarieven

Toegewijde support

VoIP van Resbo IT
VoIP is de nieuwe standaard voor zakelijk bellen. Het nieuwe bellen begint nu! Bellen
over internet biedt eindeloze mogelijkheden en een hoge gesprekskwaliteit. Dit samen met
de interessante kostenstructuur maakt dat ook uw organisatie nu in kan stappen op het
nieuwe bellen.
Met de inrichting van deze oplossing door Resbo IT kunnen al onze klanten nu genieten
van VoIP: bellen over internet. We zouden Resbo IT niet zijn als we u niet meer dan de
beste kwaliteit zouden bieden. We hebben het model heel eenvoudig gemaakt: “Bij Resbo
IT betaal je per VoIP extensie met de mogelijkheden van een complete telefooncentrale”,
aldus Wim Nelemans, eigenaar van Resbo IT.
Dat betekent dat VoIP van resbo IT u nu met een uitzonderlijke aanbieding geleverd kan
worden. In de maandelijkse vergoeding van € 8,50 per VoIP extensie zijn alle mogelijkheden
al opgenomen. U betaalt niks extra voor de opties van een volledige telefooncentrale!

Tal van gratis voordelen!
Geen hoge aanschafkosten meer voor
een complexe telefooncentrale. Tegelijk
biedt VoIP van Resbo IT u wel alle luxes
van een telefooncentrale; de volgende
opties zijn bij deze VoIP-oplossing
inbegrepen:
Keuzemenu’s
Gespreksopname
Een lokale app
Voicemail
Wachtrijen
Configuratiemogelijkheden
Zo kan Resbo IT uw organisatie een
passende VoIP-oplossing bieden welke
u de opties biedt van een volledige
telefooncentrale.

Gratis service, training & support
Naast een bijzonder uitgebreid pakket krijgt u ook inbegrepen support
voor € 8,50 per extensie per maand. Er wordt geen uurtarief gerekend
om uw belplan aan te passen: wanneer u bijvoorbeeld een tijdelijk
gesloten bandje wenst tijdens de kerstdagen, verzorgt Resbo IT dat
kosteloos. Daarbij ontvangt u desgewenst een gebruikerstraining,
kosteloos verzorgd door onze eigen Resbo IT medewerkers.

Nu voor € 8,50 per extensie

Slim ingericht

VoIP gesprekskosten

VoIP van Resbo IT is internetaanbieder onafhankelijk. Hiermee heeft u altijd en overal de
mogelijkheid middels VoIP te bellen, of u nu een internetlijn thuis, op kantoor of in het
buitenland gebruikt.

De gehanteerde tarieven voor nationaal
bellen over VoIP naar vaste lijnen
(lokaal, 088 en 085). Vraag ook naar de
internationale mogelijkheden.

Daarbij wordt de kwaliteit van het gesprek hoog gehouden middels een zogenoemde QoS
(Quality of Service). Een deel van de internetlijn wordt gereserveerd, zodat een andere
belasting van uw internetaansluiting nooit de kwaliteit van het gesprek in de weg kan zitten.
Aantrekkelijke beltarieven
Geweldige gesprekskwaliteit
In noodgevallen, bijvoorbeeld wanneer alle stroom op uw kantoor uitvalt, kan er altijd
doorgeschakeld worden naar een mobiele telefoon of een ander nummer
Eigen dedicated VoIP project manager van Resbo IT

Bellen naar vast (lokaal / 088 / 085)
Starttarief
€ 0,0420		 per gesprek
Beltarief
€ 0,0147		 per minuut
Bellen naar mobiel
Starttarief
€ 0,0420		 per gesprek
Beltarief
€ 0,0553		 per minuut
Interne gesprekken binnen uw eigen
VoIP-oplossing zijn volledig kosteloos.

Superieure service en support

Een volledige telefooncentrale vanaf € 8,50 per maand.
Spreken we elkaar binnenkort?

Adres:
Bredaseweg 108a
4902 NS Oosterhout NB

Telefoon: +31 (0)162 437 94 9
Fax: +31 (0)162 437 77 3
E-mail: info@resbo.nl

