
Bij onze SIM only abonnementen kunt u per
minuut betalen of een bijpassende bundel
selecteren met het benodigde aantal belminuten
of Mb’s.

Mobiele telefonie
Unieke telefonieoplossingen voor unieke gebruikers

Eazit zet de nieuwe standaard voor mobiele telefonie. Onze flexibele abonnementen zijn standaard
voorzien van een aantal unieke functionaliteiten, zoals persoonlijke bereikbaarheidsmatrixen.

Hiermee bent u bereikbaar waar en wanneer u dat wilt. Of u nu kiest voor pay-per-use of een bundel
voor onbeperkt bellen; u zit nergens aan vast. Alles is per maand opzegbaar of te wijzigen. Kortom,

onze mobiele telefonieoplossingen zijn volledig aanpasbaar aan úw behoeften.

 SIM only1.

Heeft u geen telefonie nodig? Dan heeft u genoeg
aan een Data only abonnement van Eazit. U kunt
kiezen voor bundels van 5 Mb tot en met 20 Gb
per maand.

2. Data only

Flexibele abonnementsvorm

Vast-mobiel integratie mogelijk

Meerdere nummers op één simkaart
mogelijk, ook vaste nummers

Databundel delen mogelijk

Flexibele abonnementsvorm

Te koppelen aan tweede simkaart voor
gebruik in tablet of dongel

Databundel delen mogelijk

3. Managed Mobile

Onze Managed mobile abonnementen laten uw
mobiele toestel beheren als een vast toestel. U
bepaalt zelf de hoeveelheid belminuten of data
(tot en met 36 Gb).

Beschikt over wachtrijfunctionaliteit

Zelf uw afzendernummer selecteren

Automatische doorschakelingen

Oproepen via andere apparaten met internet
te beantwoorden/initiëren

Maakt u al gebruik van een eigen IP
telefooncentrale? Geniet dan van Eazits
aanvullende on-site oplossingen voor optimale
bereikbaarheid.

4. Mobile Connect

Volledige controle over de mobile
communicatie van uw medewerkers

De bereikbaarheid van uw organisatie
centraal beheerd
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Houd zelf de handen aan de knoppen

Met de mobiele telefonieoplossingen van Eazit heeft u volledige controle over uw bereikbaarheid. Dit
ziet u niet alleen terug in onze flexibele maandabonnementen en de stabiliteit van onze netwerken,
maar ook in onze gebruiksvriendelijke apps. 
 
Via de Coligo REACH-app heeft u toegang tot uw eigen bereikbaarheidsmatrix, waar u een of
meerdere persoonlijke gebruikersprofielen kunt samenstellen. Hier stelt u in op welk moment van de
dag u bereikbaar bent voor contacten. Ook kunt u instellen dat buiten werktijden direct wordt
overgeschakeld op de voicemail. 

Bent u tijdens werktijden niet in de gelegenheid een oproep te beantwoorden? Aan de hand van
geautomatiseerde doorschakelprofielen zorgt u ervoor dat klanten alsnog te
woord worden gestaan door een directe collega of receptiemedewerker.

"Eazit is snel, professioneel en alles is goed
geregeld. De duidelijke communicatie werkt
prettig en het snelle handelen al helemaal."

Henriëtte Keizers - Team Advocaten

Bereikbaar wanneer u dat wenst
Gecontroleerde bereikbaarheid met Eazit

Succes begint met een prettige samenwerking
Waarom onze klanten al jaren op Eazit vertrouwen

"Bij Eazit konden we rekenen op een uitstekend
verloop van het traject. Er werd goed met
ons meegedacht."

Marc Berkhout - Raadsheeren

Betere handhaving van uw werk-privébalans

Optimaal management van uw workflow

Meer gestroomlijnde communicatie met klanten

De belangrijkste voordelen de Coligo REACH app:
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Eazit staat voor gemak en soepele communicatie. Onze mobiele telefonieoplossingen omvatten alle
belangrijke functionaliteiten voor veilige, gestroomlijnde en efficiëntere communicatieprocessen.
Voor onze flexibele abonnementen wordt gebruikgemaakt van het meest betrouwbare
mobiele netwerk van Nederland.

Op deze manier haalt u het meeste uit elk gesprek en iedere samenwerking. Zo easy kan het zijn.

Meer weten over mobiele telefonie?
Vakkundig en behulpzaam advies voor uw organisatie

Stabiel, betrouwbaar en snel
Communicatie zonder gedoe

VRAAG MOBIELE TELEFONIE AAN

Zonnedauw 5
9202 PE Drachten

Drachten

Zomerdijk 9E – B@2
7942 JR Meppel

Meppel

Pelmolen 14
3994 XZ Houten

Houten

Provincialeweg 68 
5503 HH Veldhoven

Veldhoven

IBAN: NL41RABO0329259997
KVK: 34090783
BTW: NL803158142B01

Overige gegevens

Verlengde Duinvalleiweg 102
1361 BR Almere

Almere
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