
Vast-mobiel integratie biedt een totaaloplossing
voor al het interne en externe telefoonverkeer van
uw onderneming. 
 
Het maakt smartphones tot volwaardig onderdeel
van de telefooncentrale; alle functionaliteiten van
uw vaste telefonie komen met vast-mobiel
integratie beschikbaar op uw mobiele
telefoontoestellen.

Vast-mobiel integratie
Voor vloeiend zakelijk telefoonverkeer

Waarom gebruikmaken van afzonderlijke IP-telefonie en mobiele telefonie wanneer u deze ook
gemakkelijk en voordelig kunt combineren? Met Vast-mobiel integratie van Eazit functioneren

uw mobiele toestellen als vast toestel, met alle bijbehorende functies van uw bestaande
telefooncentrale. Ideaal voor medewerkers die veel onderweg zijn en/of vaak buiten kantoor werken. En
ook professioneel richting klanten, die u gewoon kunnen bereiken op het vertrouwde bedrijfsnummer.

Wat is vast-mobiel integratie?

Vast-mobiel integratie van Eazit omvat alle
functionaliteiten voor efficiënter en vlekkeloos
communiceren en optimale bereikbaarheid. U
kunt altijd en overal mobiel uitbellen en gebeld
worden via uw vaste nummer. 
 
Bent u zelf even niet in de gelegenheid de
telefoon te beantwoorden? Door het snel en
kosteloos doorschakelen van de inkomende
oproepen naar beschikbare collega’s, blijft geen
oproep meer onbeantwoord.

Efficiënter communiceren

Maximale kostenbesparing

Met vast-mobiel integratie wordt een vast
telefonie-abonnement overbodig. Alle
telefoniediensten zijn overzichtelijk gebundeld in
één abonnement, één factuur en één helpdesk.

Overal beschikbaar, ook onderweg;

Meerdere nummers op één simkaart
mogelijk;

Met een vast nummer op uw mobiel bellen
en gebeld worden;
Automatische doorschakelingen bij
(tijdelijke) onbereikbaarheid;

Efficiënter (samen)werken begint met
gestroomlijnde communicatie. Met Vast-mobiel
integratie van Eazit bent u altijd en overal
bereikbaar voor klanten en collega’s. De
voordelen op een rij:

Professionele oplossing

Onbeperkt bellen en gebeld worden voor een
vast maandtarief;

Professionele uitstraling door één vast
bedrijfsnummer.
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Vast-mobiel integratie van Eazit biedt optimale flexibiliteit om gehoor te geven aan uw groeiambities
en bedrijfsontwikkelingen. U kunt snel en eenvoudig het aantal profielen aanpassen; u betaalt
uitsluitend wat u nodig heeft. Onderling bellen is altijd kosteloos. Wilt u naar gebruik betalen of
liever een zorgeloos all-in-one abonnement? U bepaalt.

Bereikbaar voor een vast bedrag
Altijd aanpasbaar aan uw behoeften

Meer weten over vast-mobiel integratie?
Vakkundig en behulpzaam advies voor uw organisatie

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

Henriëtte Keizers - Team Advocaten

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

Marc Berkhout - Raadsheeren
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