
TeamsVoice365
Microsoft Teams als cloud-based telefooncentrale

Wilt u het meeste uit Microsoft Teams halen? Met de TeamsVoice365 add-on geniet u binnen uw
Microsoft Teams-omgeving van diverse belangrijke functionaliteiten van een cloud-based, zakelijke

telefooncentrale. U kunt hiermee via Microsoft Teams in- en uitbellen naar vaste en mobiele
telefoonnummers. Beschikt u al over een IP-PBX of hosted bedrijfstelefooncentrale? Dan kan deze

volledig geïntegreerd worden met Microsoft Teams.
 

De manier waarop we zakendoen is voorgoed
veranderd. Organisaties en hun medewerkers
werken flexibeler en ook steeds meer
locatieonafhankelijk. Om deze nieuwe manier van
werken te faciliteren, maken veel organisaties
gebruik van Microsoft Teams. 

Dit gerenommeerde en wereldwijd gebruikte
communicatieplatform, wat onderdeel is van
Microsoft 365, brengt verschillende
gebruiksapplicaties samen om digitaal werken te
bevorderen. Denk aan chat, videocalls,
cloudopslag en het delen van bestanden.

Altijd en overal werken In- en uitbellen via Teams

Daarom TeamsVoice365

Haal meer uit uw Microsoft Teams: telefonie,
chat en video in één oplossing voor
doeltreffend communiceren;

U behoudt uw huidige zakelijke
telefoonnummers;Krachtige add-on voor telefonie

TeamsVoice365 helpt uw organisatie nóg
slimmer, sneller en doeltreffender samen te
werken. Deze slimme add-on voorziet uw
bestaande Teams-omgeving van diverse
belangrijke functionaliteiten van een zakelijke
telefooncentrale. Zo beschikt u over een alles-in-
één-oplossing voor uw bedrijfscommunicatie.

Met TeamsVoice365 beschikt u over alle
fundamentele gesprekscontroletaken. U kunt
bijvoorbeeld telefoonoproepen plaatsen en
ontvangen, gesprekken intern en extern
doorverbinden en gesprekken in de wacht zetten.
Alles overzichtelijk ondergebracht in één
communicatieplatform.

Flexibel in gebruik, geen contractuele
verplichting;

Integratie met huidige SIP-trunk en/of
telefooncentrale mogelijk;

Cloud-based, dus 24/7 toegankelijk op elk
smart device met een internetverbinding;

Voor een vast bedrag per maand.
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De eenvoud van bellen via de cloud
Snel, overzichtelijk en praktisch

Bellen via TeamsVoice365 verloopt zeer gebruiksvriendelijk en overzichtelijk. Uw ‘Oproepen’- of
‘Calls’-knop in het tabbladoverzicht wordt uitgebreid met een aantal praktische functionaliteiten:

Gesprekken, historie
en voicemail

Menu voor
belfunctionaliteit

Het telefoonnummer
wordt weergegeven

Het telefonie dialpad
wordt zichtbaar

Instellingen
persoonlijke
belprofielen

Toegang tot uw
contactpersonen

Daarnaast heeft u toegang dat een uitgebreid rapportageoverzicht. Hierin ziet u onder meer de belhistorie
van uw medewerkers, zodat u een globaal beeld heeft van het verbruik en de kosten van uw telefonie. 

Kennis en vaardigheden altijd up-to-date
Eazit is Microsoft-gecertificeerd voor de volgende diensten
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Communicatie zoals u dat wilt

Eazit staat voor soepele communicatie. Ervaar het gemak van een Microsoft Teams-werkomgeving welke
volledig is geïntegreerd met uw zakelijke telefonie. 

Naast TeamsVoice365 kunt u bij ons ook terecht voor Microsoft Teams-licenties en support met
betrekking tot het inregelen van de telefoniefunctionaliteiten. Hiermee leggen we de basis voor de
ultieme online werkomgeving en haalt u het meeste uit elk gesprek en iedere samenwerking.

Ervaar de kracht van TeamsVoice365
Slimmer, sneller en doeltreffender samenwerken

Meer weten over TeamsVoice365?
Vakkundig en behulpzaam advies voor uw organisatie

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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