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Betaalbaar telefoneren

AB Telecom Solutions
Voor elk probleem bieden wij een 
oplossing. Wij zijn sterk in:

Telecommunicatie
Telefooncentrales, hosted Voice over IP 
(internet telefonie), mobiele telefonie, IP 
netlijnen, ISDN netlijnen, DSL verbindin-
gen met o.a. pinnen en alarmmelding 
over IP.

Telematica
Universele netwerkbekabeling, glasvezel-
verbindingen, actieve netwerkcompo-
nenten zoals routers en switches, draad-
loze Wi-Fi netwerken en netwerkanalyse.

Beveiliging
Inbraakdetectie, toegangscontrolesys-
temen, ontruimingsinstallaties, brand-
meld- en camerabeveiliging.

AB Telecom Solutions
Voor de juiste verbinding!



Interesse in hosted
VoIP van AB Telecom 
Solutions?
 
Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn 
voor uw bedrijf, neem contact op met één van 
onze adviseurs, bel: 0344-672080.

Betaalbaar telefoneren met hosted VoIP
van AB Telecom Solutions!

• BETAALBAAR

• FLEXIBEL

• BETROUWBAAR

Wilt u de maandelijkse telefoonreke-
ning van uw bedrijf verlagen? Moet u 
onderweg en op kantoor goed bereik-
baar zijn voor uw (internationale) klan-
ten? Hebt u behoefte aan een nieuw, 
betrouwbaar en flexibel telefoniesys-
teem? Dan is hosted VoIP van AB Tele-
com Solutions iets voor u!

Wat is hosted VoIP?
Voice- over- IP, of VoIP is bellen via inter-
net. Een telefonieoplossing waarbij de 
telefooncentrale niet bij uw bedrijf ge-
plaatst wordt, maar op een server van 
een host. In dit geval bij AB Telecom So-
lutions. Een fysieke telefooncentrale in 
uw bedrijfspand is niet meer nodig. Er 
hoeven geen aparte kabels getrokken 
te worden voor een telefoonverbinding. 
Telefoons en uw computers maken ge-
bruik van dezelfde kabels. 

Waarom hosted VoIP?
Het grote voordeel van VoIP ten opzichte 
van traditioneel telefoneren zijn de 
aanzienlijk lagere kosten. Er is geen 
dure investering nodig in een telefoon-
centrale en infrastructuur. Dat scheelt in 
de afschrijvingen. Bovendien bespaart 
u maandelijks op de gesprekskosten. 
Het beheer en onderhoud worden 
goedkoper. Doordat VoIP-telefonie ge-
bruik maakt van het computernetwerk, 
kan een groot deel van het onderhoud 
worden uitgevoerd door uw systeem-
beheerder. Een duur onderhoudscon-
tract met een externe partij voor het 
onderhoud van de telefooncentrale is 
niet meer nodig.

Flexibel
Het is mogelijk om een telefoontoestel te 
koppelen aan iedere netwerk locatie. Bij 
flexibele werkplekken en bij interne ver-
huizingen hoeft er niets omgeschakeld 
te worden. Dat geldt ook in het geval 
uw bedrijf meerdere vestingen kent. Als 
een medewerker voor een andere ves-
tiging gaat werken, neemt hij zijn ‘oude’ 
telefoon mee en plugt hij in op het 
computernetwerk. Het aantal gesprek-
ken dat tegelijkertijd plaats kan vinden 
is nagenoeg onbeperkt. Daarmee zal 
uw telecomomgeving nooit de beper-
kende factor zijn bij bedrijfsgroei. Het 
beschikbaar stellen van diensten zoals 
callcenters, voicemail of voice-response-
systemen is eenvoudig. De centrale lo-
catie krijgt deze nieuwe toepassingen 
en automatisch kunnen alle vestigingen 
met VoIP, hier gebruik van maken.

Waarom AB Telecom Solutions?
AB Telecom Solutions is al jarenlang een 
betrouwbare partner op het gebied van 
telecommunicatie, telematica en bevei-
liging. Onze adviseurs staan voor u klaar 
met een op maat gemaakte oplossing 
voor uw probleem. Wij maken gebruik 
van hoogwaardige, eigentijdse ap-
paratuur. Zo bent u verzekerd van een 
perfect werkend systeem en een uitste-
kende service. Ons datacenter is prima 
beveiligd. Uw bedrijf krijgt daarmee de 
beschikking over een volwaardige en 
complete spraakdienst met alle functi-
onaliteiten van een geavanceerde be-
drijfstelefooncentrale.

Kortom
Alle voordelen van hosted VoIP hebben we voor u 
nog even op een rijtje gezet:

 Geen investering in infrastructuur

 Eenvoudig te realiseren

 Besparing op gesprekskosten

 Geen extra kosten voor onderhoud en beheer 

 Optimaal bereik

 Vanaf elke werkplek bereikbaar

 Makkelijk in gebruik

 Onbeperkte capaciteit

 Beveiligde server

 Betrouwbare spraakdienst

 Bereikbaar via een lokaal nummer

Betaalbaar telefoneren met hosted
VoIP van AB Telecom Solutions


