
Optimale
Bereikbaarheid Flexibel Kosten besparen Gemak

Hosted Voice is een totaaloplossing in de cloud voor vaste 
telefonie, mobiele telefonie en een bedrijfstelefooncentrale 
en is inzetbaar voor medewerkers met een mobiel en/of vast
toestel.

Waarom u voor deze vast-mobiel oplossing moet kiezen?
Met Hosted Voice kiest u voor het gemak en de eenvoud van een
geïntegreerde totaaloplossing voor uw bedrijfstelefonie, tegen 
de beste prijs. U hoeft niet meer te investeren in een eigen tele-
fooncentrale en alle gesprekken, die uw medewerkers onderling
voeren, zijn inbegrepen - ook mobiel.

Maar het voordeel is niet alleen financieel. De eenvoudige inte-
gratie van vast en mobiel zorgt ervoor dat uw organisatie nog
beter bereikbaar is. En Tele2 werkt met kant-en-klare gebrui-
kersprofielen die u aan uw medewerkers toekent.

Zo beschikt elke medewerker over functionaliteiten die bij zijn
functie passen. U heeft één leverancier en dus één aanspreek-
punt en één factuur voor al uw telefonie. Hosted Voice is te
combineren met alle vaste en mobiele diensten van Tele2.

Het is ook mogelijk uit te breiden met Unified Communications.
Zo kunt u het onderlinge samenwerken binnen uw organisatie
verder verbeteren. Ook kan inkomend verkeer slim gerouteerd
worden met call center of contact center oplossingen te integre-
ren met Hosted Voice.

Tot slot bent u altijd verzekerd van de meest moderne oplossing
want ieder kwartaal wordt het Hosted Voice platform automa-

tisch voorzien van de nieuwste versie van techniek en nieuwe 
features. En met 4G van Tele2 heeft u altijd de maximale 
snelheid voor mobiel internet voor al uw collega’s.

Check uw besparing online
Wilt u weten wat de beste prijs voor uw vaste en mobiele tele-
fonie is? Doe de check op www.tele2in1.nl. Beantwoord een paar
vragen en u ziet hoeveel u op vast-mobiel kunt besparen. U kunt
ook bellen met 0800-1242 of neem contact op met één van onze
business partners. We vertellen u er graag meer over.

HOSTED
VOICE

Uw voordelen op een rij:

• Optimale bereikbaarheid: altijd en overal bereikbaar via
één telefooncentrale in de cloud.

• Flexibel: u kunt makkelijk gebruikers en extensies 
toevoegen of te verwijderen.

• Kosten besparen: niet meer investeren in dure telefoon-
centrale en het onderhoud daarvan, onderling bellen 
inbegrepen.

• Gemak: u profiteert automatisch van de laatste techniek
en biedt iedereen de maximale 4G snelheid.

Integratie van vaste en mobiele telefonie in de cloud

Kijk voor meer informatie over Tele2 en diensten op tele2.nl/zakelijk.



Standaard Medewerker Manager Secretaresse Telefoniste
Optioneel

HOSTED
VOICE
Vast-Mobiel bereikbaar zonder beperkingen

Per gebruiker per maand € 0,00 € 2,50 € 2,50 € 5,00 € 15,00

Per gebruiker per maand €12,50 € 7,50 € 20,00

Vast Mobiel Vast-Mobiel

Extra features (optioneel)

Doorschakelen

Doorverbinden

Wisselgesprek

Voicemail

Niet storen

(Online) toolbar

“Simultaneous ringing”

Integratie tussen persoonlijke en bedrijfscontacten

N-way conferencing

Black & whitelisting

PC Bedienpost

Aansluiten bij ‘in gesprek’

Push to talk

Busy Lamp Fields

Eenmalige kosten per gebruiker €50,00 €50,00 €50,00

Vast nummer

Mobiel number

IP-verbinding

Interne short code (vier cijfers)

Onbeperkt bellen naar vaste en mobiele nummers 
binnen Nederland vanaf een vast toestel

Onbeperkt bellen naar vaste en mobiele nummers in combinatie met in combinatie met
binnen Nederland vanaf een mobiel toestel Zakelijk Mobiel 4G Zakelijk Mobiel 4G

Call center Supervisor € 15,00

Call center Agent € 10,00

Call center queue (per wachtrij) € 10,00

Keuzemenu (IVR) (per IVR) € 5,00

Huntgroep (per huntgroep) € 5,00

CRM integratie (per medewerker) € 15,00 € 5,00

CRM integratie (per bedrijf) €100,00* €50,00*

Flex € 1,00

UC-One (per medewerker) € 3,00

IP-phones €55,00 - €500,00

DECT (basisstation en handset) vanaf €169,90

ATA €45,00

Extra Eénmalig Per maand

Hardware

* Plus € 1.000,00 éénmalig voor installatie

Kijk voor meer informatie over Tele2 en diensten op tele2.nl/zakelijk.


