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BUSINESS CASE
Mobiel bellen is de laatste jaren enorm populair geworden en niet meer weg te denken
uit de maatschappij. Nog steeds is echter zakelijk mobiel bellen duur. Innovaties kunnen leiden tot efficienter gebruik en kostenreductie. Dit is precies wat IntelliDial u biedt.
IntelliDial is bovendien eenvoudig in gebruik. Maak daarom de volgende stap met ons in
Intelligent Bellen. We zijn trots dat we deze oplossing hebben ontwikkeld om u te kunnen
helpen.

HUIDIGE GSM KOSTEN

62 Miljoen Euro wordt uitgegeven aan bellen naar informatienummers (bijv. 1888)
567 Miljoen Euro wordt toegewezen
aan
internationale
GSM-gespreken (Roaming & internationaal)
43 Miljoen Euro wordt betaald aan interne
communicatie
510 Miljoen Euro zijn de kosten voor nationale gesprekken.

Mobile Connections per
100 people

Onderzoek toont aan dat bedrijven weinig inzicht hebben in de mobiele telefoonkosten,
zelfs als deze kosten leiden tot enorme uitgaven. Alleen al in Nederland zijn de volgende
kosten van toepassing op mobiel bellen:
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*Cijfers zijn geldig voor Nederland, Ezwim Research
(dd 27-10-2009)

INTELLIDIAL: VERLAAG UW BELKOSTEN
Jaarlijks wordt 43 miljoen Euro besteed aan onderling bellen. Indien u IntelliDial gebruikt,
heeft u automatisch de MCS AS55x tot uw beschikking in uw bedrijfscentrale omgeving.
Hiermee komen deze kosten voor het grootste gedeelte te vervallen, dankzij de 0-cent onnet tarieven.
Jaarlijks wordt 510 miljoen Euro verbruikt aan nationale gesprekken vanaf de mobiele
telefoon. Met IntelliDial gaat u voor mobiele telefoongesprekken vanaf de GSM het laagst
mogelijke vast netwerk tarief betalen. Als u een vast nummer kiest met uw mobiele telefoon, is dit 1 cent via Intellidial (in plaats van 8 cent). De besparingen zijn al snel zo’n
80%.
Met IntelliDial, heft u alle zakelijke nummers altijd en overal ter beschikking op uw mobiele
telefoon of PC. Gesprekskosten naar betaalde service nummers zoals 1888 bedragen 62
miljoen Euro per jaar. Deze kosten zullen nagenoeg in zijn geheel vervallen.
Jaarlijks wordt 567 miljoen gespendeerd aan internationale gesprekskosten vanaf de
mobiele telefoon. Met Intellidial gaat u aanzienlijk besparen omdat de gesprekken via
het vaste netwerk worden opgebouwd. Een rekenvoorbeeld voor bellen vanuit Nederland

naar Belgie met de GSM: nu betaalt u 26 cent/min, met IntelliDial 1 cent.
Met IntelliDial, betaalt u 26 eurocent/min in plaats van 43 eurocent/min als u in het buitenland bent en naar een vast nummer in Nederland belt.
Deze kosten zijn indicatief (dd. 27-10-2009, bellen.com). Check onze ‘besparingswizard’ op www.intellidial.nl om uw besparing te berekenen.

INTELLIDIAL: EXTRA FUNCTIONALITEIT
Mobiliteit is tegenwoordig een belangrijke
vereiste voor werknemers. Flexibele werktijden, reizende werknemers en thuiswerkers zijn belangrijke voorwaarden in elke
onderneming.
Of u nu een chauffeur, account manager of
thuiswerker bent, met IntelliDial hebben
alle medewerkers die onderweg zijn of thuis
werken de beschikking over de zakelijke
contactgegeven. Door simpelweg het contact te zoeken in de IntelliDial database, het
gevonden contact aan te klikken, wordt het
gesprek opgezet via uw telefooncentrale.
Vanaf elke PC of mobiele telefoon is dit met
een veilige verbinding mogelijk.
IntelliDial werkt met elke telefooncentrale
(ISDN30 of SIP-koppeling), met elke GSMoperator en met elke mobiele telefoon met
internet browser.
IntelliDial kan zelfs zonder telefooncentrale
functioneren.

Extra functies:
Met IntelliDial is ‘voice recording’ van uw
GSM gesprekken mogelijk
Met IntelliDial is het OneNumber concept
mogelijk. U belt vanaf de GSM telefoon en
de ontvanger ziet u vaste nummer.
Dankzij het toegenomen mobiele telefoongebruik, zijn bedrijven steeds meer op
zoek naar kostenbeheersing. Met IntelliDial lopen alle gesprekken via de telefooncentrale en heeft u volledig inzicht in de
(veel lagere) gesprekskosten.

Over MCS
IntelliDial is een door MCS ontwikkeld product. Sinds 1997 richt MCS zich op vast/mobiele
integratie oplossingen. Onze produkten zijn door duizenden bedrijven wereldwijd succesvol
ingezet en hebben geleid tot enorme kostenbesparingen voor deze firma’s.

