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VOORDELIG
BELLEN
OVER HET
INTERNET
JOUW
MET
Waar wij sterk
in zijn?
TELEFOONCENTRALE
IN DE
CLOUD.

Kmo's verwachten een telefonie oplossing dat kwalitatief
en duurzaam is. Teamtel biedt een voordelige
totaaloplossing voor de bedrijfstelefonie van kmo's.
Kortom, zonder zorgen bellen en gebeld worden!

Telefooncentrale
Wij beheren, installeren en
onderhouden je
telefooncentrale. Deze
bevindt zich in de cloud
waardoor je locatieonafhankelijk werkt.

Teamtel

Provider
Je bespaart tot 60% op je
gesprekskosten. Bij
Teamtel bel je VoIP, dat is
goedkoop bellen over
internet met maximale
functionaliteit.

Toestellen
Ook zakelijke telefoons
en headsets vind je bij
ons. Wij geven je graag
advies en komen ter
plaatse voor de
installatie.
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Wat is VoIP?
VoIP is de afkorting van ‘Voice over IP’: bellen via het internet. Door VoIP heb
je geen aparte telefoonlijn of fysieke telefooncentrale meer nodig. Daarnaast bel
je betrouwbaar en goedkoop van overal ter wereld waar je een internet connectie
hebt of gebruik maakt van 4G. Bellen kan met je vast toestel, laptop, tablet of
smartphone met je eigen intern nummer.

Telefooncentrale in de cloud?
Een telefooncentrale in de cloud is niet fysiek aanwezig op je bedrijfslocatie. De
virtuele telefooncentrale staat in een datacenter. Kostenbesparing, gemak,
flexibiliteit en de vele functionaliteiten zijn de voornaamste beweegredenen om van
een fysieke telefooncentrale over te stappen op een telefooncentrale in de cloud.
Teamtel zorgt voor betrouwbare en veilige telefooncentrales in de cloud dankzij 3
datacenters verspreid over 2 landen.

Wat heb je nodig?
Je kan een headset gebruiken wanneer je kiest te bellen via de computer of
smartphone. Je krijgt bij ons advies over de geschikte headset en kan eerst 14
dagen kosteloos en vrijblijvend headsets testen.
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Maak je liever gebruik van vaste telefoons dan kan je bij Teamtel VoIP-telefoons
aanschaffen. Toestellen bij Teamtel aangeschaft komen we gebruiksklaar
installeren.

Toestellen bekijken
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Prijzen
Gebruikers

Offerte aanvragen

Maandelijks per gebruiker

1 tot 9

€10

10 tot 19

€9

+20

Op aanvraag

Beltarieven
Nationaal vast

€0,0165 / minuut

Nationaal mobiel

€0,0395 / minuut

Interationaal

Op aanvraag

De juiste telefoon/headset
voor de juiste medewerker.
Bezoek onze online shop! Snel & gemakkelijk je
VoIP-toestellen & headsets voordelig aanschaffen.
Webshop bezoeken
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Nog vragen of een
analyse op maat?
+32 (0)2 669 16 50

Neem contact op

Berchemstraat 59,
1700 Dilbeek
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