PRODUCTLEAFLET

VodafoneZiggo
“Internet en telefonie voor ondernemers.”

Op zoek naar internet en bellen voor op de zaak? VodafoneZiggo biedt razendsnel internet,
flexibel aanpasbare abonnementen en vaste telefonie met 1 of 2 vaste lijnen. Op deze
manier kunt u in een keer regelen wat u als ondernemer nodig hebt om altijd in contact te
zijn met klanten en medewerkers.
Met een zakelijk abonnement van VodafoneZiggo kunt u
erop vertrouwen dat u uw werk efficiënt kunt doen. Aan
u daarbij de keuze hoe u een pakket samenstelt.

 Snel en stabiel internet
 Flexibel aanpasbare abonnementen
 Volop bellen
 Vaste telefonie met 1 of 2 vaste lijnen
 Telefooncentrale in de Cloud
 Grenzeloos mobiel bereik

Alles-in-1
Met Zakelijk alles-in-1 van VodafoneZiggo regelt u in één
klap wat u nodig heeft om bereikbaar te zijn op kantoor.
Van draadloos internet tot bellen met een vaste lijn of via
de Cloud. Hierdoor bent u altijd bereikbaar voor klanten en
kunnen u en uw medewerkers eenvoudig samenwerken.
Heeft u liever een hogere internetsnelheid of optie om
internationaal te kunnen bellen? Extra’s zijn naar wens toe te
voegen om zo uw ideale pakket samen te stellen.

Internet
Zakelijk internet van VodafoneZiggo is snel en stabiel.
Hierdoor hebt u in grote en kleine ruimten een goede
verbinding voor zowel u als uw medewerkers en klanten.
U bent daarbij flexibel en kunt uw pakket aanpassen
wanneer u wilt. Kiest u voor 5 vaste IP-adressen? Dan
kunt u tevens vanaf ieder gewenste locatie uw mail en
bestanden benaderen.

Telefonie
Zakelijke Bellen van VodafoneZiggo zorgt ervoor dat u
altijd bereikbaar bent en onbeperkt kunt bellen. Het is
daarbij mogelijk gebruik te maken van een vaste lijn of
online telefooncentrale. De telefooncentrale in de Cloud
maakt het gebruik van een fysieke telefooncentrale
overbodig. Verandert het aantal medewerkers binnen uw
organisatie? Met Hosted VoIP breidt u gemakkelijk uit van
2 naar 200 medewerkers of meer.
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Mobiel
Ziggo en Vodafone werken samen om u altijd bereikbaar
te kunnen laten zijn. Met een mobiel abonnement van
VodafoneZiggo maakt u gebruik van een snel en goed
werkend 4G netwerk in meer dan 100 landen. Op deze
manier bent u niet alleen altijd bereikbaar, maar ook overal.
Bent u buiten de EU? Het is tevens mogelijk extra bundels
aan te zetten zodat u ook buiten Europa gebruik kunt
maken van uw mobiele abonnement.

“VodafoneZiggo zorgt ervoor dat
u kunt werken; altijd en overal.”

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