
IP-telefonie: 
telefoneren met extra’s

Minder kabels, minder kosten
Kabels voor uw telefooncentrale, kabels voor 
uw dataverkeer. Dat vraagt veel beheer en 
onderhoud, zeker als het van verschillende 
leveranciers komt. Maak het eenvoudig: bel over 
de internetlijn en schaf de klassieke telefoonlijn 
af. Handig neveneffect: uw factuur wordt meteen 
een stuk overzichtelijker. En lager. 

Ook voor meerdere vestigingen
U hebt meerdere vestigingen? Geen probleem. 
Installeer alle infrastructuur op de hoofdsite en 
verbind de vestigingen via een privénetwerk. 

IP-telefonie of voice over IP: dat is telefoneren over uw datalijn.  
Zo bespaart u op gesprekskosten, én op aansluitkosten en bekabeling.  
Wat VoIP nog interessanter maakt? U integreert uw telefonie met uw  
IT-applicaties voor tal van extra mogelijkheden.  
Klaar om uw klanten te verrassen?

Zelfs in het buitenland
Buitenlandse vestigingen verbindt u op dezelfde 
manier. Het kan momenteel al in 10 Europese 
landen1. En de buitenlandse telefoonnummers? 
Daar zorgen wij voor. Dus geen tussenkomst van 
een buitenlandse operator nodig.

Integratie van IT-applicaties
Koppel uw IT aan uw telefonie en geniet van 
tal van extra’s: bellen met één muisklik, de 
aanwezigheid van collega’s nagaan, chatten, 
video-oproepen, koppeling aan uw CRM… Zoveel 
mogelijkheden die het werk vergemakkelijken.  
En uw klant aangenaam verrassen.

1  Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland,  
Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk.
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Meer info

Surf naar www.proximus.be (vaste telefonie)  
of stuur uw vraag via www.proximus.be/contactpage.

Enterprise Voice Business Trunking

Onderliggende connectiviteit • Internetlijn 
• Explore 
• Voice Only-datalijn(VDSL of glasvezel)

Explore (VDSL of glasvezel)

Aantal vestigingen 1 Meerdere

Beschikbaar in het buitenland Neen Ja, in 10 Europese landen

SLA’s • Reparatie binnen de 5 werkuren 
• Hogere SLA is mogelijk afhankelijk van 

de onderliggende connectiviteit

Zelfde als Explore

Aantal simultane gesprekken 2 – 120 Op maat

Gegarandeerde bandbreedte  
voor VoIP

Bandbreedte aangepast aan aantal gesprekskanalen

QoS vereist Inbegrepen Ja

Omschakelen naar 
IP-telefonie?
Zeker doen! IP-telefonie biedt heel 
wat extra’s die klanten van een 
modern bedrijf verwachten. En 
door de digitalisering zullen ISDN-
lijnen op termijn verdwijnen. Wacht 
dus niet te lang. Bij omschakeling 
behoudt u uw nummer. Bovendien is 
de meeste eindapparatuur, zoals uw 
telefooncentrale, compatibel.

IP-telefonie bij Proximus, dat is:

• Een heldere spraakkwaliteit.

• Interessante tarieven voor binnen- en buitenland.

• Gemakkelijk om extra gebruikers en capaciteit toe te voegen.

• Alles wat nodig is bij één partner.

• Eén enkele overzichtelijke factuur.

Een oplossing voor elk bedrijf


