Alle voordelen van VastMobiel op een rijtje
• Verlaag uw mobiele factuur met 2030%.

• Geen onderhoudskosten of dure investeringen in een
bedrijfstelefooncentrale meer

• Overal in Nederland gratis bellen met collega’s

• Vaste telefoontoestellen zijn (bijna) niet meer nodig
• Gegarandeerd goede GSM dekking

• GSM toestellen worden gekoppeld aan de bedrijfs
telefooncentrale

• Korte terugverdientijd (612 maanden)

Over VastMobiel

VastMobiel is een bedrijf dat gespecialiseerd is in integratie van vaste en

mobiele telefonie. We maken als enige gebruik van eigen GSM netwerken op
basis van picocellen om onze diensten te realiseren.

VastMobiel is gebouwd op de ervaring van RadioAccess. RadioAccess bouwt
al enkele jaren indoor oplossingen voor mobiele telefonie en is sinds 2009

ook succesvol met het bouwen van Private GSM oplossingen. Private GSM

is het gebruik van GSM telefonie als vervanging van DECT of vaste telefoons
in bedrijven voor intern gebruik. Vanuit die ervaring was de vraag “kunnen we

hier ook buiten mee bellen” een logische en vanuit die behoefte is VastMobiel
ontstaan.

Onze techniek is in goede handen zodat wij dezelfde hoge kwaliteit leveren
als de grote mobiele operators in Nederland, maar dan wel met een hele
persoonlijke aanpak.

Wilt u meer weten over VastMobiel, neem dan contact op met VastMobiel

VastMobiel maakt bellen goedkoper,
makkelijker met hoge bereikbaarheid.

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

4181 CM Waardenburg

Vindt u uw telefoonkosten te hoog, heeft u
slecht GSM bereik, of vraagt u zich wel eens af
of een vaste én een mobiele telefoon voor uw
medewerkers wel handig en nodig is? Dan is
VastMobiel iets voor u.
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Wat is VastMobiel?
VastMobiel is gespecialiseerd in integratie van vaste en mobiele telefonie op
een nieuwe en unieke manier. Dat levert u veel voordelen op.
VastMobiel is Lagere telefoonkosten

Wist u dat 30% tot 50% van de mobiele gesprekken op kantoor plaatsvindt

tegen hoge mobiele telefoonkosten? Als u voor VastMobiel kiest, dan bespaart
u op telefoonkosten. Uw medewerkers bellen op kantoor met hun mobiele
telefoon tegen de kosten van vaste telefonie. U heeft geen vaste (DECT)

telefoons en aparte bedrijfstelefooncentrale meer nodig. Bovendien belt u gratis
onderling met collega’s en met alle andere VastMobiel abonnees. Zo bespaart 
u fors op uw maandelijkse kosten, maar ook op investeringen in uw vaste
telefoonnetwerk. U verlaagt uw telefoonrekening met 20 tot 30%.

Hoe werkt VastMobiel?

VastMobiel is Bereikbaarheid

• VastMobiel hangt een GSM Picocel in uw bedrijfspand en creëert daarmee 

VastMobiel plaatst een GSM Picocel in uw bedrijfspand en daarmee heeft u

gegarandeerd het beste bereik. U kunt zo met optimale kwaliteit bellen, SMS’en
en internetten via uw eigen GSM netwerk. Daarnaast koppelt VastMobiel de
mobiele telefoons aan de meegeleverde bedrijfstelefooncentrale. Zo zijn uw
medewerkers altijd bereikbaar, op welk nummer ze ook gebeld worden. 

Uw telefoniste kan uw medewerkers zo makkelijk vinden. Buiten uw kantoor
maakt u gebruik van het beste mobiele netwerk in Nederland.
VastMobiel is Gemak

VastMobiel maakt bellen makkelijk. Uw medewerkers bellen altijd met hun

GSM toestel, of ze nu in uw bedrijfspand zijn of buiten de deur. Zo zijn vaste

telefoons niet meer nodig en worden de belangrijkste functies van de bedrijfs
telefooncentrale door de mobiele telefoon overgenomen. U heeft volledige

controle over uw abonnementen. U heeft online inzicht in de kosten en u kunt
per gebruiker de rechten aanpassen.

uw eigen GSM netwerk, met gegarandeerd goede dekking. Al uw gesprekken
en SMS’en op kantoor lopen via VastMobiel of via uw huidige vaste telefoon
aanbieder.

• VastMobiel levert u ook een telefooncentrale waarop al uw mobiele en even

tuele vaste telefoons worden aangesloten. De toestellen beschikken hiermee
over handige functionaliteiten zoals “verkort kiezen”, “doorschakelen” en
“voicemail”.

• Uw mobiele telefoons worden voorzien van een SIM kaart van VastMobiel.
U heeft de mogelijkheid om uw bestaande mobiele telefoonnummers te
behouden of te kiezen voor nieuwe VastMobiel nummers.

• U blijft bellen zoals u gewend bent, maar dan goedkoper. U kunt bovendien
per medewerker aangeven hoe er gebeld mag worden: alleen binnen uw

eigen netwerk, alleen in Nederland of in Nederland en daarbuiten. U kunt deze
keuzes steeds zelf bij VastMobiel online aanpassen.

• Als de mobiele telefoon van uw medewerkers de dekking van uw eigen GSM
netwerk verlaat, zal deze automatisch overschakelen naar het beste mobiele

“

netwerk van Nederland, tegen de concurrerende tarieven van VastMobiel. 

Toen wij van de oplossing van
VastMobiel hoorden was het direct
duidelijk dat hun product exact
aansloot op onze behoeftes; één
mobiele telefoon in plaats van een

In het buitenland belt u over de netwerken die daar beschikbaar zijn, net zoals
bij uw huidige mobiele abonnement.

• Komen uw medewerkers weer op kantoor dan schakelt de mobiele telefoon

weer automatisch terug naar uw eigen GSM netwerk en worden de gesprek
ken weer afgehandeld tegen de lage kosten van vaste telefonie.

vast en een mobiel toestel voor onze
medewerkers, optimale GSM
dekking met behoud van de lage
kosten en goede mogelijkheden om
online functionaliteit en kosten te
beheersen.

”

Internet

Bij VastMobiel kunt u ook gebruik maken van snelle mobiele internet verbin

dingen. VastMobiel verzorgt dit gratis binnen uw eigen GSM netwerk. Buiten 
uw GSM netwerk maken we gebruik van de modernste technieken die door 
het beste mobiele netwerk van Nederland verzorgd worden, zoals HSDPA.
VastMobiel heeft hiervoor aantrekkelijke bundels.

Oscar Dekkers, Faes Group
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