


Kenmerken VoiceSystem UC

 + Telefooncentrale in de cloud

 + Een vast bedrag per gebruiker per maand

 + Niet meer gebonden aan een fysiek toestel

 + Overal en altijd bereikbaar op één nummer

 + Een  flexibel platform dat meegroeit

 + Platformonafhankelijke oplossing

 + Vast-mobiel integratie (VAMO)

VoiceSystem Unified Communications is de 
opvolger van de bewezen VoIP-oplossing 
VoiceSystem.

VoiceSystem Unified Communication biedt veel 
meer dan alleen bellen via het internet (VoIP). 
U krijgt de meest complete en flexibele 
telefooncentrale voor uw bedrijf.

U bent dankzij de slimme software namelijk
overal en altijd bereikbaar op uw zakelijke 
telefoonnummer. Zowel op uw vaste telefoon, 
smartphone, tablet als computer!

U beschikt hiermee ook over alle denkbare 
voorzieningen, zoals een keuzemenu, 
conferentiegesprekken en doorschakeling 
naar uw mobiele telefoon. Ook in groepsverband 
bellen, videobellen, chatten en het zien van de 
beschikbaarheid van uw collega’s behoren tot de 
mogelijkheden.

Global-e maakt communiceren eenvoudig en 
toegankelijk.



Onze adviseurs 
helpen u met de 
juiste oplossing

Onze engineers 
richten de 

telefonieveilig in

Wij monitoren 
uw telefooncentrale 

en lijnen

Vragen, problemen? 
Bel direct een 

gecertificeerde 
engineer

Selecteren Inrichten Beheren Support

Compleet en flexibel

Kies de communicatievorm die bij u past.

U bent niet meer gebonden aan alleen een fysiek 
toestel. U kunt met VoiceSystem UC bellen en gebeld 
worden op een apparaat wat op dat moment het beste 
bij u past, ongeacht of u onderweg, thuis of op kantoor 
bent. VoiceSystem UC biedt dankzij de slimme software 
dezelfde gebruikerservaring op uw vaste VoIP-telefoon, 
iPhone, iPad, Android, Windows en op MacOS.

Global-e verzorgt de volledige implementatie conform 
uw wensen waarna u direct kan beginnen met bellen.

Kortweg biedt Global-e met VoiceSystem UC één
telefoonnummer met ontelbare mogelijkheden!

Hosted telefonie

U hoeft niet meer te investeren in een fysieke 
telefooncentrale. De telefooncentrale staat 
namelijk in de cloud van Global-e en is 
ondergebracht in onze eigen datacentra. 
Daardoor kan uw telefooncentrale eenvoudig 
meegroeien met uw organisatie. 
Veilig en gewoon in de buurt.

Met een telefooncentrale in de cloud betaalt u 
simpelweg een vast bedrag per gebruiker per 
maand. U hoeft niet te investeren in de 
aankoop van een telefooncentrale en u heeft 
geen omkijken naar onderhoud. 



Gewoon in de buurt.

De juiste tools

Altijd meerdere opties, 
voor elke klant de meest 

efficiënte oplossing. 

Turnkey ICT

Van analyse, strategie en 
inventarisatie tot installatie, 

instructie en support.
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