ISDN stopt per 1 september 2019
Zoals u zeer waarschijnlijk weet, gaat KPN medio 2019 stoppen met de analoge ISDN-lijnen. Mocht u nog
gebruik maken van deze lijnen voor telefonie, alarm of fax, dan zult u vóór die tijd iets moeten regelen.
Waarschijnlijk heeft u al een aantal aanbiedingen in de bus gehad voor de overstap naar VoIP. Maar wie
is te vertrouwen? Wat is duur? Heeft u echt nieuwe toestellen nodig? Servicecontracten???
Laat ons u van advies dienen.

Enkel(le) lijntje(s) en slechts een paar toestellen?
Overstappen naar VoIP is vaak snel en eenvoudig te
regelen. Vooral als u voldoende internetbandbreedte
of glasvezel heeft en maar weinig toestellen. Zo
geregeld. Met een beetje geluk is uw telefonie ook al
geschikt voor digitaal bellen. U heeft dan nagenoeg
geen investering nodig. En uw maandelijkse
telefoonnota zal zeer waarschijnlijk véél lager
uitvallen.
Waarom wachten? Want met het zicht op de
einddatum, gaat KPN ook nog eens hun ISDNtarieven verhogen. Wel kunt u kosteloos opzeggen
tot 1 juni 2018, hoe lang uw contract ook nog loopt.

Groene Hart Bedrijfstelefonie: Wie zijn wij:
✓
✓
✓
✓

Ruim 25 jaar ervaring in de telecom
Klant centraal
Eigen contactpersoon
Alles kan door ons geregeld worden:
telefonie, internet, VoIP-centrale maar
ook aanleg, onderhoud etc.
✓ Televisie leverbaar bij kantoor-aan-huis

Oudere telefooncentrale met oudere toestellen?
Mocht u een verouderde telefooncentrale hebben met toestellen die aan vervanging toe zijn, dan is dit
hét moment om over te stappen naar een nieuwe VoIP-centrale. Nooit meer vervangen, nooit meer
repareren, altijd up-to-date en modern. Hoe minder telefoonaansluitingen u heeft, hoe sneller dit een
voordelige en verstandige keus is. Bij heel veel aansluitingen kan dit echter ook duurder uitpakken.
Wellicht is een nieuwe - voor VoIP geschikte - telefooncentrale voor u dan toch een verstandiger keus.

Groene Hart Bedrijfstelefonie tarieven:
✓
✓
✓
✓

Maandelijkse kosten voor bijvoorbeeld:
Enkel telefoonnummer:
Volgende telefoonnummer(s):
Toestelpoort VoIP-centrale ‘in the cloud’

€5,€1,€ 5,-

✓ Beltarieven gemiddeld 30% goedkoper dan bij KPN
✓ Vraag naar onze overige tarieven
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Wij kunnen - gratis en zonder verplichtingen - voor u uitrekenen wat uw maandelijkse kosten worden,
zodat u een goede afweging kunt maken:
een nieuwe.
traditionele
telefooncentrale
geschikt voor
VoIP

VoIP-centrale
In
in the cloud

Nog prima werkende telefooncentrale?
Maar wat als uw bedrijf een nog prima
werkende telefooncentrale heeft? Zeker
Groene Hart Bedrijfstelefonie:
in combinatie met een fors aantal
toestellen, dan kan de overstap naar VoIP✓ Geen onnodige (dure) lijnen
centrale best een dure aangelegenheid
✓ Geen nieuwe toestellen die u niet nodig heeft
zijn. Zeker als uw analoge
✓ De beste en goedkoopste oplossing voor uw bedrijf
telefoontoestellen ook nog eens
✓ Gewoon goed en gedegen advies van een vakman
ongeschikt blijken voor digitaal bellen. Of
erger nog: stel dat u uw Dect-zenders
moet vervangen…
Weet dan dat daar een oplossing voor is.
Door een ‘kastje’ tussen het internet en uw telefooncentrale te plaatsen, kunnen we uw centrale geschikt
maken voor bellen over internet. U gaat wel digitaal bellen, maar blijft gewoon gebruik maken van uw
eigen telefooncentrale en uw eigen analoge toestellen en eventuele zenders. Geen vervanging nodig dus.
Met een kleine investering kunt u weer jaren verder.

Bel of mail ons nu voor een vrijblijvende afspraak:
Voor een technische vraag belt u rechtstreeks met:
Afspraak inplannen of nadere info?
Mail:

0172-727911
office@groenehart-bedrijfstelefonie.nl

Speciale aanbieding
Stapt u voor 1 aug 2018 over naar Groene Hart Bedrijfstelefonie?
Dan berekenen wij u tijdelijk voor uw overstap naar VoIP:

geen installatiekosten
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