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VAST/MOBIEL INTEGRATIE
Zakelijk efficiënter en goedkoper bellen

STANDAARD MCS GATEWAY VOOR KOSTENBESPARING
Mobiliteit, flexibiliteit en vooral kostenbesparing zijn tegenwoordig doorslaggevende concurrentievoordelen. Door de voordelen van een GSM-toestel te integreren in een telefooncentrale optimaliseert u de bereikbaarheid van uw medewerkers en tegelijkertijd verbetert u daarmee de efficiency
van uw onderneming. En dit levert u ook nog eens een aanzienlijke kostenbesparing op. De standaard MCS GSM Gateways bieden firma’s een
kostenbesparing op van vast naar mobiel. Momenteel worden gesprekken van vast naar mobiel voor 13 cent afgewikkeld. Met de integratie van
de MCS GSM Gateways kan dit voor 0 cent (on-net) of vanaf 3 cent (off-net via belbundel).

MCS BUILDING BLOCKS
De MCS GSM Gateways kunnen uitgebreid worden met extra ‘building blocks’, waardoor een complete kostenbesparende vast/mobiel integratie
oplossing mogelijk is.
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INTELLIDIAL

Via een Internet browser wordt er toegang geboden tot de IntelliDial server. Dit is mogelijk vanaf bijna
elke GSM-telefoon of PC zonder installatie van extra software. Vervolgens kunt u zoeken naar uw zakelijke relaties in de IntelliDial database. Eenmaal de contactpersoon gevonden die u wilt bellen, kunt u
klikken en bellen. De besparingen die dit opleveren zijn aanzienlijk, omdat alle mobiele gesprekken via de
bedrijfscentrale lopen voor vast netwerk tarieven.

GME: GSM MOBILITY EXTENDER

GSM Mobility Extender wordt gezien als DECT-alternatief. Uw GSM-telefoon krijgt de functionaliteit die
u gewend bent van uw interne toestel, zoals wachtstand, ruggespraak en doorverbinden. De combinatie GSM Mobility Extender en IntelliDial is uitermate geschikt voor de mobiele werker, thuiswerker en
reizende medewerker, dankzij de hoge kostenbesparingen.

SMS COMFORT
Met SMS Comfort kan iedereen binnen het bedrijf vanaf een bestaand email programma (bijvoorbeeld
Outlook) SMS berichten versturen en ontvangen vanaf 1 cent, Email-2-SMS of SMS-2-Email. Handig om
snel en kostenbesparend mensen te bereiken.
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