Telefonväxel
i molnet.

Med IP-telefoni
ringer ni både
billigt och säkert.

IP-telefoni Business

En säker, billig och modern telefonilösning.
Netcomp Business IP är en flexibel kommunikationslösning för små och
medelstora företag – anpassad efter företagets behov. Det enda som krävs
är en fungerande internetanslutning.
Fördelarna är många med IP-telefoni.
✓ Låg månads- och samtalskostnad.
✓ Enkelt och flexibelt växelsystem.
✓ Ring fritt inom företaget.
✓ Låg investeringskostnad.
✓ Framtidssäkert.

Världen runt.

Med IP-telefoni
betalar du svensk
samtalstaxa
världen över.

En molnbaserad telefonväxel
Vår molntjänst innebär att hårdvaran för växeln inte
placeras hos er, utan finns i en trygg och säker miljö
som övervakas dygnet runt. Genom att dessutom
använda er befintliga internetanslutning sparar ni både
investerings- och månadskostnader, jämfört med en
traditionell växellösning.
Tjänsten erbjuder i princip all funktionalitet som
i en traditionell växel, men jämfört med fast
installation är detta en enklare och flexiblare lösning.
Samtliga telefonanknytningar kan placeras på
kontoret, i hemmet, i surfplattan eller på andra sidan
jordklotet och trafiken i den egna växeln är alltid
helt fri.

Netcomp Business IP, 4 användare
✓ IP Växel
✓ Gruppnummer
✓ Samtidiga samtal
✓ Välkomstmeddelande
✓ Röstbrevlåda med mailfunktion

Ni har möjlighet att använda både fasta eller bärbara
telefoner och det finns även en app för dator, smartphone samt surfplatta.
Framtidssäkrad och nära
Som er lokala telefonoperatör finns vi alltid nära till
hands och vårt system uppgraderas kontinuerligt
så från och med nu slipper ni fundera på service,
uppgraderingar eller onödiga investeringar.
Vill ni veta mer om hur ni ringer billigare?
Kontakta något av våra försäljningskontor
så får ni veta mer:
Karlshamn, tel 0454-75 11 00
Karlskrona, tel 0455-30 02 10
Växjö, tel 0470-55 06 00

Vi gör det möjligt
Netcomp är en ledande lokal aktör inom IT-området. Vår styrka är
att kunna erbjuda helhetslösningar inom IT och telefoni, samt att
anpassa lösningen efter vad ni som kund behöver.

Tillval
✓ Tidsstyrning		
✓ Knappval
✓ Anknytningsval
✓ Köfunktion
✓ Inspelning av samtal
✓ Talad hänvisning
✓ Konferenssamtal
✓ Multianknytning
✓ Mobila anknytningar
✓ Faxbrevlåda
Tillvalen säljs som enskilda tjänster.
Ni väljer själva vilka tjänster som ska
ingå.

www.netcomp.se

