Einde ISDN, en nu?
ISDN gaat per september 2019 stoppen, maar wat betekent dit en wat gebeurt
er straks met uw telefonie en uw alarminstallatie? Dat ISDN volgend jaar gaat
stoppen betekent dat u nu al moet gaan nadenken over een nieuwe oplossing.
Tegenwoordig gaan al de meeste telefoonverbindingen over internet. Het
voordeel hiervan is dat u via uw huidige internetverbinding kunt gaan bellen.
Omdat u hier geen fysieke aansluitingen voor nodig hebt kunt u in de meeste
gevallen ook nog eens besparen op uw telefoniekosten.
Bellen via internet, ook wel VoIP genoemd, biedt u naast besparen ook meer
functies en kunt u voortaan overal en altijd bellen en gebeld worden via uw
vaste telefoonnummer, zelfs op uw mobiele telefoon. Er zit namelijk een uiterst
uitgebreide online communicatieplatform achter. Deze kunt u via apps en via
het internet eenvoudig bedienen.

Moderne communicatie
Met het communicatieplatform van Haagsma Elektrotechniek beschikt u over
het modernste en uitgebreidste platform waarmee u klaar bent voor de
toekomst. Dit platform is een bewezen techniek met meer dan 45.000
aansluitingen. Met handige apps heeft u overal en altijd grip op uw telefonie
en bent u altijd bereikbaar wanneer u dat wilt. De telefooncentrale ziet er niet
alleen mooi uit, maar is ook zeer eenvoudig te bedienen.

Overstappen?
Wilt u ook gebruik maken van het modernste communicatieplatform? Dat kan
nu extra voordelig en u blijft uiteraard bereikbaar. Uw telefoonnummer gaan
gewoon met u mee en alles wordt voor u geregeld. Stapt u nu over dan betaalt
u geen eenmalige kosten. Ook zijn de gesprekskosten lager dan via KPN.

Mogelijkheden
Openingstijden
Door uw openingstijden in te stellen kunt u
eenvoudig bepalen wanneer u bereikbaar wilt
zijn. Laat uw bellers buiten werktijd bijvoorbeeld
een boodschap horen wanneer u weer bereikbaar
ben.
Qaller App
Met de Qaller app kunt u overal en altijd de
telefooncentrale bedienen. Met deze app kunt u
ook bellen met uw vaste telefoonnummer en
intern met uw collega’s bellen.
Receptiemodule
Met de receptiemodule kunt u via uw computer zien welke collega’s
beschikbaar zijn en direct doorverbinden. Ook is het mogelijk om alle
gesprekken binnen uw organisatie te zien en zelfs meeluisteren met collega’s.
CRM koppelingen
Wilt u echt efficiënt werken? Dan is het mogelijk om uw telefoon te koppelen
met uw CRM systeem. Wanneer een klant u belt, ontvangt u een pop-up op uw
computer en ziet direct wie er belt. Klikt u hier vervolgens op, dan opent uw
CRM en ziet u gelijk de klantkaart. Benieuwd of dit mogelijk is met uw pakket?
Er zijn al meer dan 300 CRM systemen gekoppeld.

Digitaal faxen
Maakt u nog gebruik van een faxapparaat? Dan kunt u voortaan digitaal
faxen zonder dat u een fax nodig heeft. U ontvangt binnenkomende faxen als
PDF in uw e-mail en uitgaand kunt u een bestand online direct verzenden.
Extra functies
Er zijn nog tal van extra functies welke u meehelpen nog beter bereikbaar te
zijn voor uw klanten. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden en denken
met u mee welke oplossing er het beste bij uw situatie past.

Gesprekskosten
De gesprekskosten zijn vele malen lager dan via KPN en hierdoor kunt u veel
gaan besparen.

Alarminstallatie
Gaat uw alarminstallatie nog over ISDN? Volgend jaar stopt ISDN en daarmee
zal ook uw alarminstallatie niet meer werken. Haagsma Elektrotechniek zorgt
ervoor dat deze nu en in de toekomst blijft werken. Door middel van een IP
kiezer gaan ook uw alarmmeldingen over het internet. Wij adviseren u graag
over de mogelijkheden.
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