
telefonie en samenwerking
in de cloud, VOIP

Bedrijven en scholen die willen besparen op hun telefoniekosten en tegelijkertijd willen pro�teren van een 
verbeterde mobiliteit en �exibiliteit, zijn bij ons aan het goede adres.  Onze geavanceerde diensten zoals 
gepersonaliseerde voicemails, video- of spraakconferentie, virtuele fax, samenwerking in de cloud en nog 
veel meer zitten inbegrepen in één vast maandelijks bedrag zodat uw communicatiekosten nog 
transparanter zijn.

Met de geavanceerde diensten voor telefonie en samenwerking 
in de cloud kunt u zich concentreren op uw 
corebusiness zonder te worden belemmerd door onnodige 
investeringen in infrastructuur of dure onderhoudscontracten. 
Sluit uw IP-telefoon, smartphone of computer aan op het internet 
en u bent klaar voor een kostene�ciënte en geavanceerde 
communicatie met zakenpartners en collega’s, altijd en overal.
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Altijd en overal verbonden zonder gedoe
Of u nu aan uw bureau zit, in uw thuiskantoor of onderweg bent, u beslist makkelijk hoe en wanneer u
bereikbaar bent.

Op je smartphone
via 4G

Op je smartphone
via WIFI

Op je laptop met de
app van ZOIPER

Met de VOIP
telefoon

Waarom onze oplossing?
geen klassieke telefoonlijn meer nodig

geen centrale op locatie nodig

goedkopere tarieven per minuut

meerdere telefoontoestellen per gebruiker

zonder extra kosten

eenvoudig te con�gureren via webinterface

eenvoudig uit te breiden

meerdere vestigingen op één centrale

beheer meerdere scholen / bedrijven met 1 login

Prijs
Centrale (prijs per maand, per gebruiker)

1 tot 10 gebruikers: 10 Euro

11 tot 25 gebruikers: 9 Euro

26 + gebruikers: 8 Euro

1 Belgisch telefoonnummer: 1 Euro/maand

10 Belgische telefoonnummers: 7 Euro / maand

0,0193 Euro naar vaste lijnen nationaal / min.

0,0450 Euro naar mobiel nationaal /min.

De prijzen vermeld op deze folder zijn indicatief en 
niet bindend. Alle vermelde prijzen zijn ex. btw. 
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hoe implementeren? 
U kan zorgeloos omschakelen van uw huidige telefonie systeem naar onze VOIP oplossing. Eerst wordt alles
gecon�gureerd in de nieuwe cloud centrale. Nadat alles op punt staat, wordt de overzetting van uw 
telefoonnummers geactiveerd. Na een tweetal uren belt u via de VOIP cloud centrale.

De IT beheerder van de klant geeft, na een 

opleiding bij ons,  support aan de gebruikers

De IT beheerder van de klant kan de helpdesk

contacteren.

De IT beheerder van de klant voert de nodige 

aanpassingen uit in de cloud centrale

(gebruikers toevoegen, berichten, call-�ows,...)

Drie implementatie mogelijkheden 

Do nothing Plug it yourself Do it yourself 
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Klant

Con�guratie van de centrale,
Plaatsing van de telefoons,
Opleiding van de gebruikers,
Ondersteuning op afstand
aan 80 Euro/u

Con�guratie van de centrale,
Ondersteuning op afstand
aan 80 Euro/u

Plaatsing van de telefoons
Opleiding van de gebruikers

Con�guratie van de centrale,
Plaatsing van de telefoons,
Opleiding van de gebruikers

Opleiding bij ons op locatie
van een halve dag,
2u support op afstand
inbegrepen,
Extra ondersteuning op 
afstand aan 80 Euro/u

Standaard service 

Wij voeren op afstand de aanpassingen uit in de 

cloud centrale.

De gebruikers van de klant kunnen de helpdesk

contacteren.

Uitgebreide service 

steeds inbegrepen +2 Euro / gebruiker / maand

De prijzen vermeld op deze folder zijn indicatief en 
niet bindend. Alle vermelde prijzen zijn ex. btw. 
 

Service na verkoop

Voor klanten met een eigen IT beheerder die de
telefonie beheert.

Voor klanten zonder een eigen IT beheerder die 
de telefonie beheert of zelf niets willen doen.



De centrale

Callflows

Zoveel mogelijkheden, zo eenvoudig in te stellen
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De prijzen vermeld op deze folder zijn indicatief en 
niet bindend. Alle vermelde prijzen zijn ex. btw. 
 

Gebruikers beheren
Maak eenvoudig nieuwe gebruikers  aan, of 
pas de reeds bestaande aan. Bepaal of er 
een voicemail actief is, stel in of gesprekken 
automatisch doorgeschakeld moeten 
worden voor de gebruiker.  Bepaal met welk 
telefoonnummer de gebruiker uitbelt en
hoe de gebruiker intern benoemd wordt. 

Toestellen beheren
Koppel nieuwe telefoontoestellen aan uw 
centrale door het mac adres in te geven. 
Wanneer u de telefoon inplugt op internet, 
krijgt deze automatisch alle instellingen 
ingeladen. Maak een smartphone, tablet of
laptop aan om via ZOIPER te kunnen bellen.
Elk toestel dat u aanmaakt kan u in een 
call�ow of groep plaatsen om zo het 
telefoonverkeer voor uw bedrijf of school in 
goede banen te leiden. 

Regel uw telefoonverkeer met call�ows.
Bepaal per telefoonnummer, gebruiker, 
toestel, groep wat er met een oproep moet
gebeuren. 
Sleep de mogelijkheden rechts op het
scherm naar de call�ow om deze in te 
schakelen.
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Groepen beheren
Maak groepen aan zodat een gesprek
automatisch naar meerdere gebruikers of 
telefoontoestellen gestuurd wordt. Deze
groepen kan u ook integreren in uw call�ows. 
Bepaal of een gesprek bij alle groepsleden 
gelijktijdig belt of één voor één.

Peter De Grote

Jan Peeters

Magda Keuleers

Griet Smets

Louis Vermeersh

Inne Verhelst

Marie Limpens

Marc De Coster

Conference rooms
Maak een virtuele vergaderzaal aan waarop
verschillende personen kunnen inbellen om 
te vergaderen. Prijs: 10 Euro / maand 

Kalenders
Maak meerdere kalenders aan die u kan 
koppelen aan uw telefoonnummers. Stel een 
kalender in om bellers anders te informeren 
afhankelijk van de dag en het uur.  Zo kan u 
bv. buiten de openingsuren een geluidsband 
laten horen dat het bedrijf of de school 
gesloten is. 

Voicemail box
Stel indien gewenst een voicemail in per 
gebruiker.  De voicemails worden per e-mail
automatisch naar de gebruiker verzonden.

Interactive voice response (ivr)
Con�gureer een IVR om gebruikers via een 
menu naar de juiste contactpersoon te leiden, 
vb: “druk 1 voor boekhouding, druk 2 voor 
aankoop.”

Media bestanden
Upload uw eigen media bestanden om te 
gebruiken als voicemail melding, 
wachtmuziek of welkomstmuziek



telefoontoestellen

Yealink T42s
2 x Gigabit, POE, 
zwart wit scherm, 
USB poort voor bluetooth.
Prijs: 152 Euro

2 x Gigabit, POE, 
kleurenscherm, 
USB poort voor bluetooth. 
Prijs: 229 Euro

Al onze toestellen zijn op voorhand gecon�gureerd zodat deze automatisch naar uw cloudcentrale verbinden.
Deze con�guratie is reeds in de prijs van het toestel inbegrepen.

Yealink T46s

Yealink T48s
2 x Gigabit, POE, 
kleurenscherm touch, 
USB poort voor bluetooth.
Prijs: 305 Euro

Yealink T49g
2 x Gigabit, POE, 
kleurenscherm touch, 
USB poort voor bluetooth,
camera.
Prijs: 830 Euro

Yealink W56p
1 x Gigabit, POE, 
kleurenscherm, 
tot 5 handsets mogelijk.
Prijs: 159 Euro
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Yealink CP860
Conference phone 
voor vergaderingen.
Prijs: 580 Euro

Helios IP verso
Deurparlofoon

Prijs met camera: 999 Euro
Prijs zonder camera:  499 Euro
(moet manueel gecon�gureerd
worden, inbouw of opbouw module
ook noodzakelijk)
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Yealink CP960
Conference phone 
voor vergaderingen,
ndroid OS.
Prijs: 849 Euro

De prijzen vermeld op deze folder zijn indicatief en 
niet bindend. Alle vermelde prijzen zijn ex. btw. 
 



Accesoires

Adaptor telefoon
Wanneer u geen gebruik
wil maken van een POE switch.
Prijs: 11 Euro

Bluetooth usb adaptor
Om een bluetooth headset
aan uw telefoon te koppelen. 
Prijs: 28 Euro
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Uitbreidingsmodule
Om het T46 of T48 toestel
uit te breiden met snelkies-
toetsen.  
Prijs: 112 Euro

analoge Getaway
Biedt de mogelijkheid om 
een klassiek faxtoestel op uw 
VOIP centrale te koppelen.  
Prijs 2 poorten: 226 Euro

Aver VC320
Draagbare 
conference camera 
en audio.
Prijs: 699 Euro

Aver VC520
Conference
camera en audio voor grote
ruimtes.
Prijs: 1149 Euro

Sennheiser MBPro2
Premium bluetooth hoofdtelefoon,
twee luidsprekers
15u gesprekstijd,
USB adaptor nodig.
Prijs: 162 Euro

Sennheiser MBPro1
Premium bluetooth hoofdtelefoon,
één luidspreker,
15u gesprekstijd,
USB adaptor nodig.
Prijs: 145 Euro

Sennheiser SC260 duo
Hoofdtelefoon incl. aansluitkabel,
twee luidsprekers.
Prijs: 145 Euro

Sennheiser SC260 mono
Hoofdtelefoon incl. aansluitkabel,
één luidspreker.
Prijs: 120 Euro

De prijzen vermeld op deze folder zijn indicatief en 
niet bindend. Alle vermelde prijzen zijn ex. btw. 
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