Innovating Communications

VERLAAG UW KOSTEN, VERHOOG UW
PRODUCTIVITEIT EU MOBILITEIT
MET 3CX TELEFOON SYSTEEM
VOOR WINDOWS

3CX TELEPHOON SYSTEEM UW
COMPLETE OPLOSSING VOOR
GEINTEGREERDE COMMUNICATIE

Neem nu de stap naar het 3CX telefoon system gebaseerd op standard
Windows IP PBX waarin superiteit en flexibiliteit op basis van lage kosten
een belangrijke plaats innemen.
• Geeft gelegenheid aan elke employee om waar ook in het kantoor bereik-

baar te zijn.
• Voorziet elke employee van een eigen extention waarin tele werken wordt

vergemakkelijkt
• Verlaag uw kosten en maak gebruik van het wereld wijde VdP voorzienin-

gen net werk om een brug te slaan tussen uw kantoren voor gratis
telefoon verkeer.
Het 3CX telefoon system vervangt een hardware PBX en er is geen telefoon
lijn meer nodig. Het ondersteunt populaire SIP telefoons, VolP voorzieners en
traditionele PSTN lijnen. Het 3CX Telefoon system web gebaseerde management consool geeft de gelegenheid voor eenvoudige configuratie en elimineerd hoge onderhouds kosten.

De 10 voordelen van het 3CX telefoon system
1.
2.
3.
4.

Gemakkelijk te gebruiken voor de internet administrateur
Lage aanschafkosten en gemakkelijk uit te breiden
Inkomsten zijn hoger dan investering
Gebruikt uw bestaande hardware wat een enorme besparing op de
kosten geeft.
5. Meer voorzieningen bij toepassingen in Windows technologie
6. Onafhankelijkheid in Hardware en verkoop
7. Betere service bij gebreken door de overzichtelijk backup van uw PBX
8. 3CX telefoon system is meer overzichtelijk dan hardware PBXs
9. Betere intergratie en samenwerking met andere zakelijke applicaties.
10. Productiviteit verbetering met het aanbrengen van eenvoudige stem
applicaties.

Software based PBX

Mobility
Android / iPhone

Windows & Mac clients
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BESPAAR UW KOSTEN MET 3CX

ZEG GEDAG TEGEN DURE ONTWIKKEL
MODULES EN KOSTBARE TELEFOON
REKENINGEN.

Het 3CX telefoon system voor Windows is veel goedkoper dan het traditionele telefoon system. Uw eigenlijke aanschaf en ontwikkel kosten liggen
beduidend lager als bezitter van een PBX en met 3CX telefoon system
bespaart u op uw onderhoudskosten van verkopers.
De ongelimiteerde capaciteit welke 3CX te bieden heeft kan van doorslaggevend belang zijn voor uw modern server hardware.
3CX biedt de mogelijkheid aan bedrijven om VoLP voorzieningen en Skype
te gebruiken om zo te bezuinigen op international telefoon gesprekken en
kosten te vermijden voor internationale consumenten en service nummers.
Met de aanschaf en eenvoudige werking van de PBX in uw bedrijf bespaart
uw de kosten van experts en deskundigen.
Nog meer kosten kunnen worden bespaart door uw bijkantoren te verbinden
met de 3CX Bridges/ bruggen welke alle internationale gesprekken omzet
naar binnenlandse gesprekken en de gesprekken binnen uw bedrijf zelfs
gratis worden. De intergratie van afstandsbedieningen geven zelfs nog een
grotere besparings impuls en resultaten in de mogelijkheden van telewerken.
Het 3CX telefoon systeem voldoet aan de eisen welke kenmerkend zijn voor
goed ondernemingsshap. Bedrijven betalen geen extra kosten voor geavanceerde aanpassingen en toevoegingen alles is reeds ingebouwd in de
software voor zowel fax server, digitale receptionist, paging.intercom,
ingebouwde voice mail, central telefoon boek enz.

De aanpassings mogelijkheden van 3CX zijn optimaal. Het
is eenvoudig voor 3CX om zelf de aanpassingen voor de
PBX te realiseren wat voorheen ondenkbaar was voor
een traditionele PBX.
/
3CX Bridges Setup inter- office calls as
FREE internal calls

Advanced Features No extra cost for voice
mail, auto attendant and Queues.

Tele-work Employees work remotely while
staying connected to the company’s IP PBX

Bill Peters, Head of IT, Caterham F1
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VERENIGDE COMMUNICATIE

BEVORDER PRODUCTIVITEIT DOOR
EENHEID IN AANPAK EN PRESENTATIE.

Het 3CX telefoon systeem voor Windows levert Unified Communictaion
technology en verenigt voicemail, fax en email en geeft daarnaast dagelijkse
bestanden door.
Met het 3Cx system kunnen medewerkers eenvoudig andere gebruikers
lokaliseren en overbodige gesprekken voorkomen.
Aanwezigheid is zichtbaar in alle standard based IP telefoons also ok in de
3CX MyPhone gebruikers portal.
Daarnaast verbindt 3CX voicemail en faxes met email welke verstuurd
worden naar de gebruikers inbox.
3CX biedt volledige video mogelijkheden bij het gebruik maken van de
3CXPhone of een SP video telefoon, video gesprekkenkunnen worden
gemaakt met het indrukken van een knop.
3CX levert een fax server welke in staat is om inkomende faxen te versturen
als PDFs naar email. De gebruikers kunnen verzenden via traditionele fax
machines of door het gebruiken van een derde partij T38 capable fax server
software.
With 3CX laat bedrijven tijd en geld besparen door het elimineren van kosten
voor fax machines en extrat telefoon lijnen.

3CX was eenvoudig te installeren en is opmerkelijk
simpel te bedienen waardoor 3CX op Windows Server een
ware bron van rust creeert nu ik niet mijn hoofd hoef te
breken over onnodige details.
/
Presence eliminate expensive
telephone tag

Voice mail receive voice mail in
your inbox

Fax receive faxes as PDF files

Dustin Adam, Director of IT, RE/MAX
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VRIJHEID VOOR DE GEBRUIKER
3CX garandeert de vrijheid voor de gebruiker door mobiliteit te vergroten
waardoor medewerkers flexible kunnen werken.
Het 3CX telefoon systeem levert een web base gebruikers portaal welke
mogelijkheid biedt tot.
Gebruikers kunnen hun verbindingen configureren naar eigen behoefte
zonder de hulp van een IT team.
Het doorzenden van gesprekken kunnen worden gebaseerd op tijd van
ontvangst, persoonlijk nummer, en graad van belangrijkheid. Bijvoorbeeld:
gesprekken na werktijd kunnen doorverbonden worden naar voicemail of
mobiele telefoon.

MOBILITEIT ALS INPULS TOT
TELEWERKEN

Op deze manier worden cruciale telefoon gesprekken nooit gemist en
hoeven prive/ mobiele nummers buiten het bedrijf niet te worden uitgewisseld.
3CX biedt als enige IP PBX een gratis Windows VolP telefoon en gratis VolP
telefoon apps voor iPhone and Android welke te gebruiken zijn voor zowel
binnen als buiten het bedrijf.
3CX telefoons voor Windows, iPhone and Android kunnen gebruikt worden
en daarnaast ook op traditionele telefoons worden geintroduceerd. Bijvoorbeeld: de hardware telefoon kan gebruikt worden zowel op kantoor en
makkelijk omgezet worden naar huis of andere plaats. Optimaal blijft de
connectie tussen telefoons buiten en binnen het systeem met elkaar verbonden.

Het 3CX heeft bewezen flexibel en betrouwbaar te zijn , en
houdt een oogje in het zeil door de telefonie onkosten zoals
huurlijn en telefoonkosten blijvend te verlagen met 70
procent per jaar.
/
UserPortal Configure your own extension
preferences easily and from anywhere

3CXPhone Stay connected to the office
wherever you are

Advanced forwarding rules Set-up by
caller ID, time and type of call

DStephanie Stephenson,
Director of Customer Services,
Wiltshire College
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VRIJHEID VOOR DE NETWERK MANAGER

OPEREREN VIA HET TELEFOON SYSTEEM
VAN 3CX WEB BASED CONSOOL

Met het 3CX network krijgt de manager vrijheid om de ouderwetse
verbindingen met conventionele en traditionele PBX verkopen achter zich te
laten. Met het intuitieve web based consool, hebben de administrateurs de
mogelijkheid om eenvoudig uitbreidingen en veranderingen in de PBX
configuratie te maken zonder hulp van PBX verkopers.
Omdat het 3CX gewoon een ander Windows server applicatie is, wordt het
gebruik hiervan gemakkelijk. Het kan gebruikt worden net als elke ander
Windows server applicatie met gebruik van uw bestaande network packet.
Omdat 3CX telefoon system compleet is gebaseerd op software, geeft het
gelegenheid tot vele voordelen in een traditionele PBX of IP PBX applicatie.
Het is gemakkelijk in gebruik en te controleren, je hoeft geen cursus te
volgen in opwaarderen en probleem oplossing van een of ander Linux versie.
Een software gebaseerd telefoon systeem voegt vele voordelen toe zoals
meerdere lijnen en telefoons zonder gelimiteerd te zijn door de hoeveelheid
uitgangen op de applicatie.
U kunt het 3CX telefoon system installeren op uw bestaande server of
virtualiseren waardoor u extra hardware, energie en management kosten
bespaart. Het is eenvoudig op een backup te maken van uw PBX en het te
restaureren op een andere machine in het geval van hardware verlies - een
onmogelijke taak wanneer een applicatie verdwijnt.

De implantatie van het 3CX telefoon systeem in ons bedrijf
heeft de effectiviteit en onderlinge wereldwijde communicatie van onze bijkantoren bevordert en tevens onze
kosten drastisch verlaagt. Gebruik makend van hoofdlijnen
en een geavanceerd telefoon circuit waren we in staat
onze kosten te verlagen met een getal van 1000en per
maand.
/
Web-based Management Console Access
the phone system from anywhere

Virtualize Save on hardware, energy
& administration costs

Monitor Monitor events & performance
of PBX like any other server application

Volkan Sanverdi, CFO,
Chip One Exchange
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OPTIMALISEER DE KLANT’S TEVREDENHEID MET 3CX TELEFOON SYSTEEM PRO

BLIJF DE COMPETITIE VOOR MET DE 3CX
TELEFOON SYSTEEM PRO.

Door het unieke process of intergratie van Microsoft Echange, en de
eenvoudige manier waarop kantoren met elkaar kunnen netwerken en
voorrang kunnen geven aan belangrijke rapportering komt het 3CX telefoon
system Pro Edition volledig tot zijn recht daar het speciaal ontwikkeld is om
de klantenservice te verbeteren en de staf productiviteit te verhogen via
nieuwe inzichten en onderzoeken.
3CX telefoon system Pro verhoogt de klantenservice door klanten toe te
staan op de verbinding te verbreken en evengoed hun positie te behouden in
de wachtlijn door het gebruik van het ‘terugbel’ system. An Wallboard
verzorgt het overzicht van echte wachtijd en telefoon statistieken waardoor
de medewerkers geconcentreerd en alert blijven. Het SLA alerts system
geeft supervisors en managers de gelegenheid kennis te nemen van bellers
die langer moeten wachten dan de toegestane wachttijd.
Bespaar kostbare tijd door het geruisloos integreren van het 3CX telefoon
system Pro met de Microsoft Exchange Server en ontvang direct contact
met de Exchange Server van het 3CX telefoonboek waardoor medewerkers
weten wie er belt. Het 3CX telefoon Pro omvat een communicatie systeem
waarin zoveel systemen zijn samengebracht waardoor de gebruikers
volledige inzage hebben en contact met collega’s kunnen onderhouden met
gebruikmaking van 3CX telefoon voor Windows, Android en iPhone clienten.
Nieuwe krachtige informatieve rapporten bezorgen sleutel informatie voor
wachttijden, team, SLA en terugbel statistieken, telefoon distributie, verlaten/ opgegeven gesprekken en andere rapporten, welke informatie over
real-time data waardoor de staf gemotiveerd wordt productiviteit en
klantenservice te verbeteren.

Het fiot dat ik het 3CX telefoon Systeem op mijn bestaande
Windows Server kon installeren was een groot voordeel.In
plaats van een zwarte doos te kopen kon ik mijn Windows
kennis gebruiken om dit telefoon system te inplanten
welke mij veel administratieve tijd en rompslomp doet
besparen
/
Queue Statistics Monitor the queue status,
which agents are logged in and out of
queues and more.

Call Features Listen, Whisper & Barge
in to calls.

Configure Fully control how queues work
right down to setting wrap-up times.

Stefan Pfender,
CEO of The Maierl Hotel
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3CX IMPRESSIVE SET OF FEATURES
General Phone System Features

Free

Standard

Pro

Unified Communications

Call Logging

•

•

•

Call Reporting *

•

•

Blind & Attended Call Transfer

•

Call Forward on Busy or No Answer
Call Routing by DID

Standard

Pro

Setting Up Conference Calls

•

•

•

See the Presence of Your Colleagues

•

•

•

View the Presence of Other Offices

•

•

•

Receive Voicemail via Email

•

•

•

•

Caller ID

Free

Standard

Pro

Plug and Play Support

•

•

•

•

Provisioning Network Wide with Correct Settings

•

•

•

•

Restart Phones Remotely

•

•

•

•

•

Manage Firmware Network Wide

•

•

•

Receive Faxes via Email as PDF

•

•

3rd Party Application Integration

•

Integrated Fax Server

•

•

Microsoft Outlook Integration

•

•

IP Phone Management (continued)

•

•

Salesforce integration

•

Auto Attendant / Digital Receptionist

•

•

•

Integrate Offices with 3CX Bridge

Voicemail / Music on Hold

•

•

•

Public SIP ID for Extensions

•

•

•

Microsoft Dynamics Integration

•

Central Phonebook

•

•

•

Advanced Forwarding Rules

•

•

•

Sage ACT! integration

•

Call by Name

•

•

•

Unparalleled Mobility with Windows, iPhone & Android

SugarCRM Integration

•

Call Parking & Pickup

•

•

CTI Support (Windows)

Call Queuing

•

•

Seamlessly Create Conference Calls

Call Recording

•

•

MWI – Message Waiting Indicator

•

BLF Status Updates

•

•

HTTP API to integrate with Any Web-based CRM

•

•

•

•

Microsoft Exchange 2007/2010/2013 UM

•

See the Presence of Your Colleagues

•

•

•

Microsoft Exchange Contact Phonebook

•

•

Users can Configure their Own Extension

•

•

•

Microsoft Exchange Auto Attendant

•

•

•

Plug and Play Provisioning

•

•

•

Devices and Providers

Intercom / Paging

•

•

Email Provisioning

•

•

•

Supports Popular IP Phones

•

•

•

Ring Extension & Mobile Simultaneously

•

•

Manage 3CXPhone from within the Console

•

•

•

Supports VoIP Gateways

•

•

•

Includes 3CX Tunnel to Avoid NAT Problems

•

•

•

Make and Receive Skype Calls

•

•

•

Management and Scalability

*

Free

Web-based Management Console

•

•

•

Tunnel All VoIP Traffic Over a Single Port

•

•

•

Supports SIP / VoIP Providers

•

•

•

Configuration Wizard

•

•

•

Transfer Calls

•

•

•

SIP Trunking Support

•

•

•

Real Time Web-based System Status

•

•

•

Shows Caller ID

•

•

•

Free Communication Links to SIP Servers

•

•

Integrated Web Server

•

•

•

Shows Personal Call History

•

•

•

Codecs (Voice Compression)

Backup and Restore The PBX

•

•

•

Divert Calls to Voicemail

•

•

•

G711 (a law and u law)

•

•

•

Configure External Extensions via 3CX Tunnel

•

•

•

Queue Monitoring

•

•

G722

•

•

•

Integrated Enterprise Database

•

•

•

IP Phone Management

GSM

•

•

•

VM Ware / Hyper V

•

•

•

Automatic Phone Provisioning

•

•

•

Speex

•

•

•

Establish SIP Trunks with other SIP Servers

•

•

•

Remotely Manage IP Phones

•

•

•

ILBC

•

•

•

Manage IP Phones Network Wide

•

•

•

G729

•

•

Requires Valid Maintenance Agreement – First Year Free

7

RUSSIA
UK
FRANCE

POLAND
GERMANY
SWITZERLAND
JAPAN

USA

CYPRUS
HONG KONG

SOUTH AFRICA

Innovating Communications

USA
14180 Dallas Parkway
Suite 700
Dallas TX 75254
USA
+1 (469) 2069 035
info@3cx.com

UK
Unit 2, St. John’s Mews
13 St. John’s Road, Hampton Wick
Kingston upon Thames, KT1 4AN
United Kingdom
+44 (0)203 327 2020
info@3cx.co.uk

Germany
Baaderstrasse 44a
München
80469
Germany
+49 (0)89 2206 1592
info@3cx.de

France
Elysees Defense 7C
Piazza Duomo
92056
France
+33 (0) 184 881 00
info@3cx.fr

Russia
Ugreshskaya 14 / 317
Moscow
115088
Russia
+7 (495) 640 4336
info@3cx.ru

Hong Kong
Level 3
Three Pacific Place
1 Queen’s Road East
Hong Kong
+852 2588 3411
info@3cx.hk

Japan
Semizu Building 4F
1-10-4 Otowa Bunkyo-ky
Tokyo 112-0013
Japan
+81 3 6304 1818
info@3cx.jp

Cyprus
Block B
1 28th October Street
Nicosia 2414
Cyprus
+357 22 444 032
info@3cx.com

Switzerland
Bahnhofstrasse 32
Postfach 1103 6301
Zug
Switzerland
+41 (0)41 511 80 00
info@3cx.ch

South Africa
20, Cambridge Office Park
5 Bauhinia Street
Highveld, 0169
South Africa
+86 11 329 11
info@3cx.com
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