Bereikbaar.
Betrouwbaar.

De voordelen
voor uw bedrijf
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u de kosten delen. Hoe meer bedrijven in uw gebouw met u
Vast+Mobiel van Ziggo is de eenvoudige oplossing voor al
• Zakelijk internet uit te breiden met extra diensten.
meedoen, hoe lager de kosten voor de aanleg per aansluiting.
uw klanten die optimaal bereikbaar willen zijn. Het mobiele
nummer wordt onderdeel van onze Hosted VoIP omgeving.
• Een betrouwbaar netwerk dat klaar is voor
Voordeel
De mobiele telefoon kan daardoor ook gebruik maken van
nieuwe digitale ontwikkelingen.
Met een eigen aansluiting op het HFC-netwerk kunnen
de functionaliteiten die vaste nummers hebben
u en de andere bedrijven in uw gebouw kiezen uit onze
• Hoe meer bedrijven in het gebouw meedoen,
bij Hosted VoIP van Ziggo.
voordelige internet en Alles-in-1 pakketten: Internet Plus,
hoe lager de kosten per aansluiting.
Office Plus en Office Basis. Elk bedrijf is vrij om te kiezen
Bereikbaarheid in eigen hand
voor het pakket dat het best bij hem past. Meer informatie
Met Vast+Mobiel krijgen ondernemers standaard de beschikking over veelgebruikte functionaliteiten. Het vaste
over onze pakketten vindt u op www.ziggo.nl/zakelijk/bvg.
en mobiele nummer maken gebruik van de routeringsmogelijkheden van de telefooncentrale in de cloud.
Zo kunnen vaste en mobiele nummers onderdeel zijn van het keuzemenu. Dit geeft de ondernemers en hun
Iets voor u
medewerkers maximale flexibiliteit en optimale bereikbaarheid.
Uw bedrijfsverzamelgebouw heeft nog geen aansluiting van Ziggo en u bent geïnteresseerd in de mogelijkheden van
onze HFC-aansluiting? We vertellen u er graag meer over. Bel 088-7175988, van maandag t/m vrijdag van 08:30 - 17:00
PhoneManager voor Vast+Mobiel
uur (regulier tarief), stuur een e-mail naar bvgdesk@office.ziggo.nl of kijk op www.ziggo.nl/zakelijk/bvg.
Met de PhoneManager kunnen ondernemers en hun medewerkers hun bereikbaarheid en beschikbaarheid zelf
instellen en wijzigen. Zij kunnen de PhoneManager app eenvoudig downloaden op hun smartphone.

Devoordelen
voordelenvan
vanhet
De
Vast+Mobiel
Ziggo-netwerk

PS bvghuurders
Vast+Mobiel 1.0
CallvoipTelefonie
08012014
1.0 13112013

Inzicht in belgegevens
Omdat vaste en mobiele telefonie volledig geïntegreerd zijn, is er slechts één factuur, met alle gegevens in één
overzicht. Dat maakt de belgegevens direct inzichtelijk voor uw klanten.
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