
VoIP telefonie
Met Voice over IP, ofwel VoIP, belt u middels 

een internetverbinding. Het gebruik van 

een analoge of digitale telefoonlijn is 

niet meer nodig en daarmee bent u dus 

toekomstbestendig. Ook bespaart u met deze 

telefonie-oplossing op hoge telefoonkosten.

VoIP is een telefonie-oplossing voor 

iedereen, ongeacht of u ZZP’er bent of een 

grote onderneming runt. T-ICT voorziet al 

haar klanten van een op maat gemaakte 

dataverbinding, met een telefoniecentrale 

in de Cloud. Vele functies zijn mogelijk, 

bijvoorbeeld: een call flow, geavanceerde 

voicemail, gespreksopnamen, chat- of video 

bellen en nog veel meer.

De voordelen:

Mobiele telefonie
Bent u op zoek naar een zakelijk mobiel 

abonnement? En wilt u alles onder één dak? 

Zowel uw ICT als mobiele telefonie? Dat kan! 

Wij bieden verschillende bundels op basis van 

sim-only. 

U werkt op 4G data, combineert met gemak 

uw mobiele abonnement met uw zakelijke 

internetverbinding én bespaart op kosten. 

Onze mobiele telefonie abonnementen zijn 

ook goed met VoIP te combineren; zo belt u 

altijd uit met het zakelijk nummer.

De voordelen:

Connectivity
Werkt u iedere dag effectief en efficiënt? De 

juiste connectivity is daarvoor van groot 

belang, want communiceren gaat vandaag 

de dag verder dan alleen maar bellen. U wilt 

overzicht houden én ook dat de security op 

orde is. 

Daarom kijken we samen naar uw 

onderneming en maken een plan op maat. 

Welke verbindingen zijn nodig, hoe staat het 

met de internettoegang of de SLA (Service 

Level Agreement)? T-ICT is gecertificeerd 

dealer van Eurofiber, KPN en Ziggo. Zo bieden 

wij u glasvezel, 4G, VDSL, xDSL en bijvoorbeeld 

back-up verbindingen. Eigenlijk alles wat via 

uw meterkast kan binnenkomen, altijd veilig.

De voordelen:

Communicatie is de sleutel tot succes en wij geloven dat communicatie en ICT één geheel vormen. Bij T-ICT stellen we altijd de vraag hoe 

bedrijven en medewerkers optimaal én efficiënt communiceren. Via een vast toestel, de smartphone, tablet of de laptop. Als we daar 

antwoord op hebben, is het mogelijk om uw bedrijfsprocessen effectief en efficiënt in te richten. 

Met onze telefonie-oplossingen bieden wij Enterprise mogelijkheden voor een MKB prijs! Ongeacht of u nu voor VoIP telefonie, Mobiele 

telefonie of Connectivity kiest. Wij nemen alle zorg uit handen, ook de eventuele overstap van én naar een nieuw systeem. Al onze diensten 

zijn afzonderlijk af te nemen en daarmee schaalt u gemakkelijk op en af. U zit niet vast aan een langdurig contract en u krijgt altijd 

ondersteunende consultancy.
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ACTIEF BETROKKEN.
Iedere onderneming is verschillend. Toch bieden veel ICT-aanbieders één standaard softwarepakket 

aan. Dat kan anders en daarom bieden wij altijd een persoonlijke en unieke oplossing. Géén 

voorgeprogrammeerde oplossingen, maar maatwerkadvies van een team actieve en betrokken experts. 

T-ICT staat voor actief betrokken dienstverlening. Wij werken met gecertificeerde professionals en 

hebben als gezamenlijk doel uw medewerkers efficiënt en productief te laten werken, door slimme 

inzet van ICT. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op via 033-298 0963 of contact@t-ict.nl. 

Wij vertellen u graag meer over wat we voor uw onderneming kunnen betekenen.
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