Uw ICT Partner

KPN ÉÉN VoIP Telefonie

MET KPN ÉÉN COMBINEER JE OP EEN ÉÉNVOUDIGE MANIER
INTERNET, VAST BELLEN EN/OF MOBIELE TELEFONIE. JE KIEST

DE VOORDELEN VAN GEBRUIK KPN ÉÉN
+ Met KPN ÉÉN heb je het gemak van één factuur,

ZELF DE COMBINATIE DIE HET BESTE BIJ JOUW ORGANISATIE

één aanspreekpunt, één helpdesk en een volledig

PAST. DANKZIJ DE FLEXIBILITEIT IS DE SAMENSTELLING VAN

geïntegreerde hosted oplossing voor vast &

DE PRODUCTEN MAANDELIJKS AANPASBAAR. AANPASSINGEN

mobiel internet en vaste & mobiele telefonie.

WORDEN EENVOUDIG GEREGELD VIA CBG CONNECT, WANT

+ KPN ÉÉN biedt een grote mate van flexibiliteit. Zo

WIJ ZIJN HET CENTRALE AANSPREEKPUNT TUSSEN JOU EN

kan KPN ÉÉN naadloos meegroeien of krimpen

KPN.

met je bedrijf doordat je eenvoudig het aantal

LEGIO VOORDELEN DIE JE KRIJGT MET KPN ÉÉN

gebruikers of telefoonnummers kunt laten
aanpassen.

+

Hoge gesprekskwaliteit door HD Voice

+

25% kosteloos afschalen van licenties

+

Combineer en krijg meer, neem mobiel, vast en connectiviteit
af en krijg 5% korting

+ Met KPN ÉÉN bel je vanaf je vaste en/of mobiele
telefoon – afhankelijk van het gekozen
gebruikersprofiel – onbeperkt naar alle vaste en
mobiele nummers in Nederland.

+

Dubbele data op mobiele abonnementen

+

Gratis F-secure voor smartphone

telefooncentrale op locatie als je overstapt op

+

Geen spraakkanalen waardoor de centrale altijd bereikbaar is

KPN ÉÉN. De meeste telefooncentrale

+

Afkoop mogelijk van beltikken

functionaliteiten worden direct vanuit het netwerk

+

Mogelijkheid voor VA-MO-licentie, waardoor het mobiele

van KPN aangeboden.

abonnement direct is opgenomen in de telefooncentrale
+

+ Je hoeft niet te investeren in een nieuwe

+ KPN ÉÉN is een goed uitgangspunt voor

Geen onderhoud meer aan de telefooncentrale, deze zit in de

doorgroei naar een totaalcommunicatie-oplossing

cloud

waarbij modules zoals 4G, Office 365, zakelijk
pinnen en zakelijk alarm eenvoudig toe te voegen

EXTRA OPTIES
+

Receptioniste software

+

Call Center software

+

Software Integratie CRM

+

Gespreksopname 90/365 dagen

Wij begeleiden u graag om de overstap te maken naar KPN ÉÉN
WILT U MEER INFORMATIE?
+

Neem contact op met uw CBG-accountmanager

+

Bel: 0228 56 60 70 optie 2

+

Of stuur een mail naar: verkoop@cbgconnect.nl

zijn.
+ KPN ÉÉN heeft verschillende functionaliteiten die
het mogelijk maken om overal bereikbaar te zijn
op de manier die jij wilt. Bijv. via de app Mijn
gesprek, video bellen of bereikbaar zijn via je
vaste nummer op je mobiel.
+ Er zijn nog veel meer voordelen die je zult
ervaren bij gebruik van KPN ÉÉN, maar die
kunnen wij beter bespreken in een vrijblijvend
adviesgesprek.

