PRODUCTLEAFLET

Telfort
“Een complete oplossing om nog
voordeliger, succesvol zaken te doen.”

Onderling communiceren moet eenvoudig en niet te duur zijn. U wilt er niet te veel over
hoeven nadenken maar wel dat alles goed en voordelig geregeld is. Met Telfort houdt
u zaken simpel en beschikt u over gebruiksvriendelijke producten, van goede kwaliteit.
Om u te kunnen voorzien van goede bereikbaarheid maken alle oplossingen van Telfort
gebruik van het netwerk van KPN. Abonnementen zijn daarbij naar wens aan te passen en
duidelijke facturen geven inzicht in de kosten die u maakt. Allemaal tegen een vaste lage
prijs.
Mobiel:

Hosted Telefonie

Met Telfort Zakelijk Mobiel stelt u in 3 stappen uw eigen
abonnement samen. Het netwerk van KPN zorgt er daarbij
voor dat u altijd en overal bereikbaar bent. Het aantal
gekozen MB’s en minuten zijn 2 maanden geldig en te
delen met collega’s. Bent u vaak in het buitenland of bellen
collega’s veel onderling? Telfort Zakelijk biedt extra opties
voor onder andere mobiel gebruik in het buitenland en
onbeperkt onderling bellen. Zo profiteert het gehele bedrijf
van voordelige telefonie.

Telfort Zakelijk Hosted Telefonie is uw eigen flexibele
telefooncentrale in de Cloud. Een telefooncentrale op
locatie en kostbare investeringen zijn hierdoor niet
meer nodig. U betaalt gewoon een vast bedrag per
medewerker, per maand. Mochten uw wensen of het
aantal medewerkers wijzigen, dan verandert de centrale
met u mee.

 Eén factuur en één aanspreekpunt
 Betrouwbaar KPN netwerk
 Flexibel in beheer en gebruik
 MB’s en minuten meenemen
 Bespaar zonder kostbare investeringen

Standaard beschikt u met Hosted Telefonie al over
doorschakeling, wachtmuziek en nachtschakeling.
Daarnaast biedt Telfort ook de mogelijkheid om de
centrale eenvoudig uit te breiden door extra opties als
belgroepen of een receptionist toe te voegen.

VastMobiel integratie
Bereikbaar zijn en samenwerken zoals u dat wilt, dat kan
met de VastMobiel integratie van Telfort. Als ondernemer
wilt u graag altijd en overal te bereiken zijn. Het liefst
op een zo eenvoudig en betrouwbaar mogelijke manier,
zodat u ook nog eens tijd en geld bespaart.
Met VastMobiel van Telfort kunt u zelf uw bereikbaarheid
instellen en optimaal samenwerken op zowel laptop,
tablet als mobiele telefoon. Hierdoor kunt u zich focussen
op wat er toe doet, ondernemen.
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Zakelijk internet
Kies het internetpakket dat het beste bij uw bedrijf past
en betaal alleen voor dat wat u daadwerkelijk nodig
heeft. Telfort Zakelijk biedt razendsnel internet dankzij het
betrouwbare en stabiele netwerk van KPN. U heeft de
mogelijkheid om snel en zorgeloos over te stappen waarbij
uw server of andere apparatuur altijd bereikbaar zijn via
hetzelfde IP-adres.

“Bereikbaar zijn is belangrijk.
Met Telfort Zakelijk is dat geen
probleem.”

Vragen?
Mail ons: info@ecaretcs.nl
of bel ons: +31 (0)88 488 0080
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