
De ideale oplossing voor  
uw spraak- en faxcommunicatie
Met SIP (signaling protocol) kan uw bedrijf overschakelen van  
een traditionele telefooncentrale (PBX met ISDN-interface) naar  
een IP-PBX. Hiervoor sluiten we uw telefooncentrale via coax, DSL 
of glasvezel aan op het Telenet-netwerk. Zo krijgt u gegarandeerde 
geluidskwaliteit tegen gunstige beltarieven.

Uw voordelen

Kostenefficiënte
standaardoplossing

  Altijd een oplossing die bij uw behoeften aansluit: 
• SIP over coax: 4 tot 16 simultane gesprekken
• SIP over DSL: 6 tot 16 simultane gesprekken
• SIP over glasvezel: vanaf 15 simultane gesprekken

  Voordelige tarieven om te bellen en te faxen in België en naar het buitenland
  Geen grote aanpassingen of investeringen nodig

Flexibel en toekomstgericht   Schaalbare oplossing die meegroeit met uw bedrijf
  Gemakkelijke uitbreiding van lijnen en bijkomende diensten
  Gratis overdracht van uw bestaande nummers

Interessante opties    Combinatie met dataconnectiviteitsproducten voor voice/data-integratie
  Diensten met toegevoegde waarde zoals servicenummers
  Tariefplannen bij SIP over coax of DSL:

•  1.500 belminuten naar vaste nationale nummers: € 6 per maand 
•  1.500 belminuten naar vaste nationale nummers + 750 belminuten  

naar mobiele nationale nummers: € 21 per maand 

Betrouwbaar en veilig   Via het redundante hogekwaliteitsnetwerk van Telenet 
  Volledige end to end-controle door Telenet
  Uitgebreid Service Level Agreement (SLA) en permanente monitoring  

bij SIP over glasvezel
  Helpdesk voor professionele klanten voor business support

Facturen managen via My Bill   Intuïtieve en zeer eenvoudig te gebruiken webinterface 
  Telefoonfacturen online raadplegen, analyseren en beheren
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SIP

Contact:  0800 66 066 – telenet.be/business
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Specificaties

SIP over coax SIP over DSL SIP over glasvezel

Simultane gesprekken 4 tot 16 6 tot 16 Vanaf 15

Meerdere telefoonnummers per 
aansluiting (DDI, Direct Dial Inward)

Connectieprotocol IP IP IP

Signalisatieprotocol SIP SIP SIP

Ondersteunde codecs G711 (voice & fax) G711 (voice & fax) G711 (voice & fax)
G729A (enkel voice)

Nummerbehoud

Speciale marketingnummers
mogelijk

Gegarandeerde bandbreedte

Quality of Service (QoS)
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Uw onderneming Ons netwerk Het telefonienetwerk


