Te lefonie is nog altijd een grote kostenpost, ook in deze tijd van internet
en digitale communicatie. Maar dat kan anders! Met SIPconnect kan ook uw
organisatie aanzienlijk besparen op telecommunicatiekosten.
Hoe? Simpel, door inter net en telefonie te combineren.

1 Wat is SIPconnect?
Met SIPconnect belt u via internet. Zo simpel is het.
Dankzij deze nieuwe telefoniedienst kunt u tegen sterk
gereduceerde tarieven zowel bellen als gebeld worden via
het internet. Dat betekent dat niet alleen uw zakelijk
telefoonverkeer met het buitenland aanmerkelijk goedkoper
wordt, ook uw binnenlandse telefoonkosten zullen direct
dalen.

2 Bespaar op uw belkosten
Voor vrijwel elk bedrijf is bellen via SIPconnect zeer
interessant: de minimale besparing ten opzichte van
traditionele aanbieders is 30 procent! Is uw
telefoonnota hoger, dan nemen de besparingen alleen
maar toe. Tel uit uw winst.

3 Bespaar op uw internationale
telefoonverkeer
Belt u vaak naar het buitenland? Juist dan is
SIPconnect, met een minimale besparing van 50
procent op internationale gesprekken, een uitkomst.
En omdat SIPconnect geen starttarief rekent voor
internationaal telefoonverkeer maar uitsluitend per
seconde afrekent, ziet u op uw online rekeningoverzicht onmiddellijk resultaat.
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Hoe werkt SIPconnect?
Dankzij SIPconnect kunt u met uw bestaande telefoonapparatuur bellen en gebeld worden via het internet. De
hardware die dat mogelijk maakt is de SIPconnect- box, die
elk gesprek vertaalt in data en via het internet direct naar de
ontvanger stuurt. Bij de ontvanger wordt
de data door de lokale operator omgezet in stemgeluid,

Onze voordelen op een rijtje:
• Internationale gesprekken minimaal
50 procent goedkoper
•

Geen internationaal starttarief

•

50 procent besparing op nationaal starttarief

waarmee het weer een telefoongesprek als elk ander is.

•

SIPconnect gebruikers bellen onderling gratis

Maar wel met één belangrijk verschil: u maakt onderweg

•

Geen investering in hardware

veel minder kosten.

•
•

Forse besparing op infrastructuur
Binnen Nederland alle vaste aansluitingen
bereikbaar tegen lokaal tarief

•

Afrekening per seconde

•

Online rekeningoverzicht

•

24/7 monitoring

Hiervoor heeft u nodig:
• Een breedband Internetverbinding zoals ADSL, SDSL of kabel
•
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Telefooncentrale met een vrije netlijnpoort

Bespaar op uw infrastructuur
SIPconnect doet meer dan alleen uw gesprekskosten
reduceren. Omdat SIPconnect slim gebruik maakt van de
ruimte op uw breedbandverbinding, kunt u ook op het
aantal telefoonlijnen besparen. Stel: u hebt vier ISDN2lijnen en daarmee acht telefoonlijnen beschikbaar voor uw
telefoonverkeer. Met SIPconnect gaan
uitgaande telefoongesprekken via internet, waardoor alle
ISDN-lijnen beschikbaar zijn voor inkomende gesprekken.
Hebt u er dan wel zoveel nodig?
Vast niet. U kunt dan simpelweg enkele ISDN- lijnen
opzeggen en zo maandelijks aanzienlijk op

Meer informatie?
Voor een uitgebreidere toelichting op de voordelen
van SIPconnect, kunt u altijd contact opnemen via:
T 020-6426707
F 020-6611824
E info@cte.nl

SIPconnect: economisch verantwoord
volledig te justificeren
100% betrouwbaar

abonnementskosten besparen. Geen zorgen, dat
opzeggen regelen wij voor u. Voor ons een kleine
moeite en u bent veel voordeliger uit.

CTE Engineering Europe BV is
geauthoriseerd SIPconnect partner
Van Eeghenstraat 84
1071 GK Amsterdam

