Dedikeret forbindelse til telefoni
– Dedikeret VoIP
At bruge en dedikeret VoIP-forbindelse handler i bund og
grund om at adskille jeres IP-telefoni fra jeres almindelige,
offentlige internetforbindelse. På den måde kan I frit skifte
internetforbindelse, uden at det påvirker telefoniløsningen.
Samtidig flyttes det tekniske ansvar og administrationen over
til operatøren, så I slipper for tidskrævende administration og
bøvl.

Enklere administration
Alle telefoner konfigureres via den dedikerede forbindelse,
og nye telefoner kobles blot på det lukkede VoIP-net, og så
fungerer de.

Sikkerhed og stabil drift
En anden gevinst ved dedikerede VoIP-forbindelse er, at når
virksomhedens telefoni ikke længere sendes over det offentlige
internet, er der heller ingen risiko for misbrug af telefoniløsningen
den vej igennem.

Smidig tilpasning af abonnementer
Hos Uni-tel kan I frit skalere op til det antal linjer, I har behov
for. Det kræver ikke nyt udstyr eller lang sagsbehandling. I
samme øjeblik abonnementet er opgraderet, har I adgang til
de ekstra telefonlinjer.

Hvis I yderligere kombinerer en dedikeret VoIP-forbindelse
med One-Connect, kan I lade telefoni overgå til firmaets
mobiltelefoner i tilfælde af overgravede kabler eller strømsvigt
i virksomheden.

Professionel installation
En tekniker installerer og konfigurerer forbindelsen, og sikrer,
at alt fungerer – det er naturligvis inkluderet i prisen.

Udgifter til telefoni og internet kan naturligvis adskilles i virksomhedens regnskab for større gennemsigtighed i den reelle udgift.
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Dedikeret VoIP

Fakta og fordele
Specialløsninger
Med en dedikeret VoIP-forbindelse, der sikrer adskillelse af
virksomhedens telefoni og øvrig internettrafik, opnår du en
højere grad af sikkerhed for din telefoniløsning.
• Intet behov for komplicerede firewalls i virksomheden
• Beskyttelse mod misbrug ved hacking

• Kort leveringstid og tekniker-installation
• Intet behov for QoS på almindelig internetforbindelse
• Alle telefoner kobles på via en helt almindelig PoE-switch
• Altid fast lav pris på forbindelsen

• Enkel plug’n’play-provisionering af alle virksomhedens
telefoner

Attraktive priser
• Du får naturligvis samme lave pris på alle dine opkald, som
normalt

• Quality of service indbygget i forbindelsen

• Fordelagtig sekundafregning på alle opkald

• Intet dyr hardware til at håndtere virksomhedens telefoni

• Mulighed for at skifte til billigere internetudbyder på virksomhedens bredbånd

• Mulighed for at skifte internetudbyder uden det påvirker
telefoni
Gennemskuelighed
• Virksomhedens telefoner kobles direkte til Uni-tel
• Kommunikation adskilles fra det offentlige internet
• Nem og hurtig skalering til flere linjer uden behov for
nyt udstyr
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