Speakup
Trunk

Kies
zelf!

Bellen via Speakup, met de telefooncentrale van jouw keuze

Vrij zijn in je keuze voor een telefooncentrale en profiteren van alle voordelen van het
Speakup netwerk? Liever geen compleet nieuwe telefooncentrale, maar je eigen vertrouwde
centrale gebruiken? Door SIP Trunking kan je elke telefooncentrale perfect combineren met
het telefonienetwerk van Speakup. Betrouwbaar en voordelig bellen op een manier die
perfect bij jouw onderneming past.
Dat kan met Speakup Trunk. Jouw voordeel?
Je eigen
telefooncentrale

Eenvoudige koppeling met de telefooncentrale van jouw keuze,
met behoud van alle functionaliteiten.

Kostenvoordeel

Scherpe tarieven voor nationale en internationale telefoongesprekken. Speakup gebruikers bellen onderling gratis.

Onbeperkt aantal
kanalen

Geen beperking op het aantal inkomende en uitgaande
gesprekken.

Betrouwbaar

Het telecomnetwerk van Speakup is dubbel uitgevoerd, met
fail-over en calamiteitenschakeling. Zo kan Speakup 24/7
bereikbaarheid garanderen.

Nummerbehoud

Dat is vanzelfsprekend bij Speakup! Natuurlijk voorzien wij ook in
nieuwe telefoonnummers, zowel nationaal als internationaal.

Volledig flexibel

Met SIP Trunking kun je capaciteit makkelijk bijschalen naar elke
gewenste omvang. Zo zet je alleen in wat je daadwerkelijk nodig
hebt.

Wat is SIP trunking?

Een SIP (Session Initiation Protocol) trunk is de vervanger van traditionele analoge en ISDN
telefoonlijnen. Bij een SIP trunk verlopen alle inkomende en uitgaande gesprekken via een
dataverbinding (VoIP). Daarmee maakt SIP trunking multimediacommunicatie (audio-,
video- en andere datacommunicatie) mogelijk.

Toestellen binnen
eigen Netwerk

Eigen
Telefooncentrale

Netwerk

Publiek
Telefoonnetwerk

Met veel telefooncentrales te gebruiken!

Om het optimaal functioneren van Speakup Trunk te garanderen werken we samen met
betrouwbare partners, die verschillende telefooncentrales aanbieden. Je kunt dus je
eigen centrale(s) gebruiken. Informeer naar de mogelijkheden voor het combineren van je
bestaande telefooncentrale en Speakup Trunk.

Kies jij voor Speakup Trunk?

Ben je benieuwd naar Speakup Trunk en wil je weten of jouw eigen telefooncentrale werkt
met het netwerk van Speakup? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag op weg.
Onze adviseurs laten je alle mogelijkheden van VoIP zien.
Welke keuze je ook maakt, uiteindelijk bepaal je zelf wat voor jouw onderneming nodig is.
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