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VANDAAG  
NOG OVER 

OP VOIP
Zorg dat u er op tijd bij bent… ISDN stopt!



De ontwikkelingen omtrent communicatiemiddelen 
gaan in een rap tempo. Zo ook de veranderingen in 
de zakelijke telefoniemarkt. Bedrijven, groot en klein, 
willen optimale bereikbaarheid en grenzeloos contact. 

Uitfasering 
ISDN per 2019
Traditionele telefonie over het ISDN-netwerk kan niet 
meer voldoen aan de huidige en toekomstige eisen.  
Per 1 september 2019 stopt ISDN dan ook. Wij helpen u 
graag met de overstap naar het bellen via het internet.

Iedereen  
stapt over 



Bellen via het internet
Voice over IP (VoIP) is simpel gezegd bellen via het internet. 
Maar VoIP is meer, véél meer. Continue bereikbaarheid overal 
ter wereld, voordelige beltarieven, integratie van mobiele 
toestellen, videobellen en eenvoudig op- en afschalen.

Door de uitgebreide functionaliteiten kunt u zowel via het 
internet als via een professionele telefooncentrale bellen. 
VoIP is dé vervanger van de traditionele ISDN-lijnen. Het is 
niet alleen geschikt voor grote, maar ook juist voor kleinere 
bedrijven. Daarnaast is VoIP makkelijker te bedienen 
en flexibel. Zo kunt u maandelijks het aantal gebruikers 
aanpassen en is VoIP bij BICT Groep eenvoudig opzegbaar. 
Dat alles voor een voordelig en vast bedrag, zodat u altijd 
weet waar u aan toe bent!

Gaat uw bedrijf mee met de tijd?
VoIP is flexibeler en goedkoper dan ISDN, maakt gebruik van betere 
technieken en is toekomstbestendig. De VoIP-diensten van BICT 
Groep worden bovendien op maat aangeboden. We bekijken graag 
samen met u wat uw wensen zijn en voorzien u van een advies dat 
aansluit bij de behoeften van uw bedrijf. Waarom wachten als u 
meteen kunt besparen?

Stap over op VoIP en profiteer  
direct van de voordelen!  
Bel 0174-752000



Kosteloos op-  
en afschalen

Altijd en overal bereikbaar  
met VoIP
Met VoIP gebruiken we het internet om te bellen.  
In combinatie met een goede internetverbinding levert dat 
optimale gesprekskwaliteit en kraakheldere verbindingen 
op. Daarnaast is onbereikbaarheid, door uitval van een 
aansluiting zoals bij klassieke telefonie, verleden tijd.  
Wel zo fijn! 
 
Een ander bijkomend voordeel: bij VoIP zijn telefoonnummers 
gekoppeld aan een account en niet aan een locatie. Zo kunt 
u overal ter wereld bellen en gebeld worden op uw vaste óf 
mobiele nummer.



√  wachtrijen
√  meldteksten
√  voicemailboxen
√  doorschakelfaciliteiten
√  doorkiesnummers
√  keuzemenu
√  belgroepen

√  hotdesking
√  call pickup
√  conference rooms
√  dag- en nachtstanden
√  integratiemogelijkheid met  

uw CRM- of ERP-systeem

VoIP heeft de toekomst
Waarom zou u wachten met overstappen als VoIP u nu al voordeel op kan  
leveren? BICT Groep helpt u graag met een soepele overgang van ISDN  
naar VoIP-telefonie!

Redenen om vandaag nog over te stappen

√  lage investeringskosten
√  voordelige beltarieven
√  werknemers bellen onderling 

kosteloos

√  altijd en overal bereikbaar
√  kosteloos op- en afschalen
√  bellen met vast of mobiel nummer
√  nummerbehoud

Uitgebreide functionaliteiten



Bedrijfstelefonie Hosting services DatanetwerkenAutomatisering

 

Stap nu over op VoIP-telefonie
Uw overstap begint met een op maat gemaakte besparingsanalyse. 
Wat zijn uw wensen, eisen en behoeften? Welke functionaliteiten zijn 
onmisbaar en welke zijn voor uw bedrijf overbodig? Samen bekijken we 
wat uw bedrijf exact behoeft op het gebied van telefonie en aan de hand 
daarvan doen wij u een aanbod.

Zorg dat u er op tijd bij bent
De overgang naar VoIP voeren we gefaseerd door, zonder dat uw 
medewerkers daar hinder van ondervinden. Zo kunnen we bijvoorbeeld 
afdeling per afdeling overzetten. Heeft u meerdere vestigingen? Dan 
koppelen we deze aan elkaar, zodat al uw medewerkers kosteloos met 
elkaar kunnen bellen. Ook dat is VoIP bij BICT Groep!
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ISDN stopt!  
Stap vandaag  

nog over op VoIP
Bel 0174-752000


