Lagere telefoonkosten

Bereikbaarheid

Gemak

VastMobiel Producten
VastMobiel Ondernemer
• Het voordelige instapproduct voor bedrijven
vanaf 5 mobiele abonnementen.
• Dé oplossing van uw GSM dekkingsprobleem
• Kostenbesparing door bellen en SMS’en op
kantoor tegen kosten van vaste telefonie.
• U huurt het GSM basisstation, dus geen hoge
investeringen.
• Gratis mobiel onderling bellen met collega’s

VastMobiel Zakelijk
• Een zakelijke oplossing voor bedrijven vanaf
15 mobiele abonnementen waarbij uw mobiele
telefoons op kantoor aan uw bedrijfstelefooncentrale worden gekoppeld.
• Kostenbesparing door Bellen, SMS’en en
internetten met uw mobiele telefoon via uw
eigen vaste telefonienetwerk.
• Integratie mobiele telefoons met de VastMobiel
telefooncentrale of uw eigen centrale
• De functies van de telefooncentrale nu via uw
mobiele telefoon op kantoor
• Gratis onderling bellen met collega’s, vast en
mobiel.

VastMobiel Corporate
• Het professionele abonnement waarbij uw vaste
en mobiele netwerk volledig gekoppeld zijn,
binnen en buiten uw bedrijfsruimte
• U belt altijd mobiel via uw telefooncentrale.
Binnen en buiten kantoor.
• Ideaal als u veel telefoonverkeer heeft vanuit
uw bedrijf naar mobiele collega’s
• De functies van de telefooncentrale nu altijd via
uw mobiele telefoon
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VastMobiel Ondernemer
Bent u een bedrijf met meer dan 5 mobiele abonnementen en wilt u het bereik in uw bedrijf
sterk verbeteren? Wilt u uw DECT of Wiﬁ telefoons vervangen door mobiele toestellen? Of wilt
u gewoon in uw bedrijf goedkoop mobiel bellen tegen de tarieven van vaste telefonie en zelfs
gratis met collega’s? Kies dan voor VastMobiel Ondernemer.
Met VastMobiel Ondernemer huurt u de GSM Picocel van VastMobiel. Uw medewerkers bellen en
SMS’en op kantoor tegen de scherpe tarieven van vaste telefonie en zij bellen buiten kantoor tegen
concurrerende mobiele tarieven.

VastMobiel Zakelijk
Heeft u meer dan 15 mobiele abonnementen en wilt u besparen op uw mobiele telefoonrekening? Wilt u één mobiele telefoon voor uw medewerkers met alle functies van de
telefooncentrale in plaats van een vast en een mobiel toestel? Wilt u geen dure investeringen
en onderhoudskosten in uw vaste telefoonnetwerk en wilt u optimale GSM dekking, kies dan
voor VastMobiel Zakelijk.
Met VastMobiel Zakelijk koopt u de GSM Picocel en een telefooncentrale voor een hele scherpe prijs.
De GSM Picocel kan ook gekoppeld worden aan uw bestaande telefooncentrale.
Uw medewerkers bellen op kantoor met hun mobiele telefoon via uw bestaande vaste netwerk tegen
de lage kosten van vaste telefonie. Collega’s onderling bellen gratis via VastMobiel. Buiten kantoor
bellen zij tegen scherpe mobiele tarieven.

VastMobiel Corporate
Heeft u meer dan 50 mobiele abonnementen en heeft u veel verkeer tussen uw telefooncentrale
en uw mobiele telefoons? Wilt u uw vaste en mobiele netwerk volledig koppelen, waardoor
uw medewerkers in heel Nederland bereikbaar zijn onder hun verkorte nummers alsof ze op
kantoor zijn? Kies dan voor VastMobiel Corporate.
Uw medewerkers bellen op en buiten kantoor, met hun mobiele telefoon altijd via uw telefooncentrale. Of zij nu op kantoor of ergens in Nederland zijn, zij bellen altijd via de telefooncentrale met hun
verkorte nummer. Uw vaste en mobiele telefoonnetwerk worden volledig aan elkaar gekoppeld en zo
zijn uw medewerkers waar dan ook, optimaal bereikbaar.

Ringweistraat 20
4181 CM Waardenburg
T +31 (0)85 201 23 43
info@vastmobiel.nl
www.vastmobiel.nl
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