
Mobile Connect biedt de mogelijkheid uw
mobiele telefonie 100% te integreren met uw
bestaande telefooncentrale, zonder dat hier een
applicatie of aanvullende software voor nodig is.
 
Het is de ideale oplossing voor bedrijven die
recent analoge telefooncentrale hardware
hebben aangeschaft of waarbij de huidige
hardware nog niet is afgeschreven. 
 
De keuze voor Mobile Connect is in dit geval
rendabeler dan overstappen naar volledige VoIP
telefonie.

Mobile Connect
Voordeliger bellen door hybride telefonie-oplossing

Wilt u optimale connectiviteit én volledige controle over de mobiele communicatie van uw
medewerkers? Mobile Connect is de ideale keuze wanneer u al over een eigen (IP-)telefooncentrale
beschikt en biedt een naadloze integratie met uw mobiele telefonie. Al het mobiele telefoonverkeer,

zowel inkomend als uitgaand, wordt met Mobile Connect via uw centrale geleid.

Wat is Mobile Connect?

Voor de integratie van de spraakverbindingen
wordt gebruikgemaakt van SIP Trunk technologie;
virtuele telefoonlijnen die de brug vormen tussen
VoIP en analoge telefonie, waardoor de centrale
het signaal herkent en een verbinding tot stand
komt.

SIP Trunk technologie

Centraal beheerd

Mobile Connect stelt u in staat de bereikbaarheid
van uw organisatie centraal te beheren.
Schakelen tussen intern en extern
telefoonverkeer verloopt vlot en ongehinderd.
 
Uw operators hebben continue en uitgebreide
inzage in het verbruik. Met één druk op de knop
is overzichtelijk welke telefoongesprekken
hebben plaatsgevonden, wat de gespreksduur
was en welke kosten ermee gemoeid zijn.

Mobile Connect omvat alle belangrijke
functionaliteiten om efficiënter en
klantvriendelijker te werk te gaan.

Optimale connectiviteit

Optimale bereikbaarheid, ook bij eventuele
storingen;

Behoud van gesprekskwaliteit tijdens
overschakelen;

Mobiele bereikbaarheid via het vaste
bedrijfsnummer.
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Veel functionaliteiten, hoge standaarden

Mobile Connect van Eazit biedt optimale flexibiliteit om gehoor te geven aan uw behoeften. Wilt u betalen
naar gebruik of geniet u liever van onbezorgd onbeperkt bellen en sms’en binnen Nederland? Heeft u
(veel) data nodig? Wat u wensen ook zijn, de Mobile Connect diensten van Eazit zijn aanpasbaar aan uw
behoeften.

In aanvulling hierop kunt u Extra Data Packs en Add-ons bestellen voor voordeliger bellen, sms’en of
datagebruik in binnen- en/of buitenland. Bij bepaalde abonnementen behoort ook multi-sim tot de
mogelijkheden. Dit houdt in dat u een extra simkaart bij uw abonnement krijgt om op een tweede device
naar keuze (tablet, laptop of tweede telefoon) data te kunnen gebruiken.

"Eazit levert kwaliteit en is snel en doortastend! 
Ik zou Eazit zeker aanraden bij andere organisaties
die een goede telefonie-oplossing nodig hebben."

Abonnementen aangepast aan uw wensen
Zo betaalt u nooit te veel

Martijn van der Kroef - Van Rhijn Taxivervoer

"Eazit is kundig en beschikt over de vereiste
expertise, maar het allerbelangrijkste is dat ze
goed meedenken met onze ontwikkelingen."

Marco Vonk - Matrix Fitness

Multiple voicemail; meerdere
welkomstboodschappen te koppelen aan
verschillende afzendernummers;

Bij Eazit leggen we de lat graag hoog. Standaard zijn de volgende functionaliteiten inbegrepen bij Mobile
Connect:

Bereikbaarheid instelbaar op tijds- en
persoonsniveau met de REACH App;

Op abonnementen met databundel is
4G/LTE beschikbaar zonder dat u hier
extra voor betaalt.

SMS-to-email, zo heeft u toch inzicht in uw
sms-berichten wanneer het toestel even niet
operationeel is;

Voicemail-to-email functie, handig
wanneer u de mobiele telefoon niet bij
hand heeft of de batterij leeg is;

Meerdere mobiele nummers op één
simkaart mogelijk voor splitsing;

www.eazit.nl| advies@eazit.nl 088 - 355 00 60|Part of Enreach

mailto:advies@eazit.nl
https://enreach.com/en


Eazit staat voor soepele communicatie. Ervaar het gemak van een geïntegreerde oplossing
voor uw vaste en mobiele telefonie mét behoud van gesprekskwaliteit. Met Mobile
Connect haalt u het meeste uit elk gesprek en iedere samenwerking:

Meer weten over Mobile Connect?
Vakkundig en behulpzaam advies voor uw organisatie

Connectiviteit, altijd en overal
Betrouwbare en stabiele communicatie

Snel schaalbaar
tegen scherpe

tarieven

Geen additionele
software of

applicaties nodig

Alle functies van de
telefooncentrale in

uw binnenzak

Communicatie via
een beveiligde

verbinding
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Drachten
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Houten
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Veldhoven
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Overige gegevens
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Almere
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