
 

 Driezen IT Cloud VoIP telefonie 

Je telefooncentrale in de cloud, handig,  

betrouwbaar en betaalbaar. 

 Drie formules op maat van iedere KMO. 

 

 Algemene kenmerken 

Weergave status medewerker 

Oproepen “on hold” plaatsen met wachtmuziek 

Oproepen doorschakelen 

Voicemail to e-mail 

Instellen van kantooruren en feestdagen 

Instellen van backupnummer voor 

bereikbaarheid ingeval van storing internet 



We bestuderen de noden van uw firma, koppelen deze aan technologische middelen en zorgen voor een zorgenvrije werkomgeving. 

Eénmalige setup—en activatiekost hosted PBX : € 150. Configuratie  : € 50 / telefoontoestel. Migratiekost € 20 / nummer. Alle prijzen zijn excl. BTW. 

  

 

 Geschikt voor 5 toestellen 

 3 gelijktijdige buitenlijnen 

 Instellen van regels voor beperk-

ing uitgaande gesprekken per 

gebruiker 

 Instellen van routes voor ink-

omende oproepen (bv. Bij geen 

antwoord dienst Boekhouding 

naar dienst receptie) 

 Inclusief gratis professionele 

helpdesk support, zowel tele-

fonisch als remote. 

 Voicemail 

 Gepersonaliseerde voiceprompts 

 Openingsuren en feestdagen 
 

Beschikbaar voor slechts 39,90 

euro excl. btw per maand. 

 

 

 Geschikt voor 10 toestellen 

 5 gelijktijdige buitenlijnen 

 Instellen van regels voor beperking 

uitgaande gesprekken per gebruik-

er 

 Instellen van routes voor ink-

omende oproepen (bv. Bij geen 

antwoord dienst Boekhouding naar 

dienst receptie) 

 Inclusief gratis professionele 

helpdesk support, zowel telefonisch 

als remote. 

 Voicemail 

 Gepersonaliseerde voiceprompts 

 Openingsuren en feestdagen 

 Naamweergave oproepnummer 

 Gecentraliseerd telefoonboek 

 Virtuele telefoniste met 

nummerkeuze systeem 

 Call queues 

 

Beschikbaar voor slechts 59,90 euro 

excl. btw per maand. 

 Geschikt voor 25 toestellen 

 10 gelijktijdige buitenlijnen 

 Instellen van regels voor beperking 

uitgaande gesprekken per gebruiker 

 Instellen van routes voor inkomende 

oproepen (bv. Bij geen antwoord dienst 

Boekhouding naar dienst receptie) 

 Inclusief gratis professionele helpdesk 

support, zowel telefonisch als remote. 

 Voicemail 

 Gepersonaliseerde voiceprompts 

 Openingsuren en feestdagen 

 Naamweergave oproepnrummer 

 Gecentraliseerd telefoonboek 

 Virtuele telefoniste met 

nummerkeuze systeem 

 Call queues 

 Conferencing 

 Automated Call Direction 

 Gesprekken opnemen 

 

Beschikbaar voor slechts 99,90 euro 

excl. BTW / maand 

 


