
Wij leveren innovatieve VoIP-diensten die het gebruiksgemak en uw bereikbaarheid 
verhogen en tegelijkertijd uw kosten verlagen. Dit doen wij door middel van twee diensten.

• Hosted telefonie
• Trunk oplossingen ter vervanging van uw huidige ISDN-lijnen

Hosted telefonie
Hosted IP telefonie is een vorm van telefonie, waarbij traditionele (kpn) telefoon 
verbindingen en een telefooncentrale overbodig zijn.

Uw telefoongesprekken worden gevoerd met telefoons die via een internetverbinding 
contact leggen met een door ons gehoste telefooncentrale.

U behoudt uw huidige nummer maar om te bellen en gebeld te worden bent u dus niet 
meer  afhankelijk van een locatie. Op deze manier kunnen er kosten bespaard worden op de 
aanschaf en onderhoud van een telefooncentrale en de belkosten.

Hosted IP telefonie wordt ook wel gehoste VoIP telefonie genoemd. VoIP staat voor Voice 
over IP, uw telefonieverbinding gaat via internet.

Wat is VoIP?

VoIP is een afkorting van 
Voice over Internet Protocol. 
Met VoIP stuurt u spraak 
middels digitale pakketjes 
heen en weer over een 
internetverbinding. VOIP 
maakt gebruik van verschil-
lende protocollen om te 
communiceren. Een veel 
gebruikt protocol is SIP. VoIP 
is vooral interessant en 
bekend omwille het kosten-
besparend karakter, u belt 
namelijk vele malen goedko-
per naar uw corresponden-
ten over de hele wereld.

"Dankzij Dynamic Telecom besparen wij ruim 50% op de totale telefoonkosten 
zonder in te leveren op kwaliteit"

Plink NVM Makelaardij

Wilt u ook meer halen uit uw vaste telefonie en toch besparingen realiseren? 
Dat kan…..
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Uw voordelen op een rij:

• 1 online telefooncentrale voor uw gehele bedrijf in de cloud. 

• De verschillende vestigingen bellen onderling gratis. 

• Behoud van uw huidige nummer(s) en lokale uitstraling. 

• Thuis bellen alsof u op kantoor bent. 

• Met mobiel uitbellen met het vaste kantoornummer. 

• Kostenreductie, gemiddeld 30 tot 50%. 

• Duidelijke kosten opbouw. Kosten per gebruiker, per functionaliteit. 

• Kostenoverzichten op alle gewenste doorsneden beschikbaar. 

• Verbeterde productiviteit door mogelijkheid koppeling van uw crm-applicatie. 

• IP telefonie is locatie onafhankelijk. 

• Zekerheid van continuïteit. Na bijvoorbeeld een brand sluit u nieuwe telefoons aan op een willekeurige plek met 

  internettoegang en u bent weer bereikbaar op uw eigen nummer. 

• Verbetering interne verbindingen door mogelijke inzet van draadloze oplossingen. 

• Milieuvriendelijk, door laag stroomverbruik. 

Trunkoplossingen ter vervanging van uw huidige ISDN-lijnen
Het komt natuurlijk ook voor dat u recentelijk heeft geïnvesteerd in een nieuwe 

centrale. Deze centrale heeft u weloverwogen gekozen en voldoet dan ook aan 

uw huidige eisen en wensenpakket. Om toch besparingen te realiseren bieden wij 

trunkoplossingen voor bestaande telefooncentrales. Door middel van het 

tussenvoegen van een emulator vormen wij het traditionele signaal om naar een 

VoIP-signaal en anders om. Op deze wijze bent u in staat te profiteren van de 

besparingen die VoIP-telefonie biedt zonder ingrijpende veranderingen in uw 

huidige inrichting en het doen van grote afschrijvingen of investeringen. 

Vaste telefonie, maar dan �exibel
Hosted IP telefonie garandeert een hogere 

geluidskwaliteit, verbeterde bereikbaarheid en een structurele 

kostenbesparing. Hosted IP telefonie vergroot ook uw gebruikersgemak 

doordat deze oplossing beheerd en onderhouden wordt door professio-

nals op afstand. Bij een Hosted IP telefonie oplossing wordt de telefoon-

centrale ondergebracht in een datacenter. Op locatie wordt dus niet langer 

gebruik gemaakt van een traditionele telefooncentrale. De telefoontoestel-

len maken zelfstandig verbinding via het internet naar de redundant 

uitgevoerde  telefooncentrale in de cloud.  Uw werklocatie is dan ook niet 

meer relevant. Op deze manier bereikt u maximale flexibiliteit voor u en uw 

medewerkers.

"Dankzij Dynamic Telecom kunnen wij nu echt �exibel werken. Onze medewerkers 
kunnen thuis bellen alsof ze op kantoor zijn met het vaste nummer van kantoor."
DSM advocaten

Uw voordelen op een rij:

• Significante kostenreductie.

• De capaciteit is flexibel aan te    

 passen naar de behoefte.

• Uw telefooninrichting is  locatie   

 onafhankelijk.



“Zowel het voortraject, de migratie als het natraject heeft Dynamic Telecom subliem 
verzorgd. Maar nog belangrijker het resultaat is uitstekend. Kortom een investering 
die meer dan de moeite waard is en nu al is terugverdiend.”
Credit Management Instituut

Ontzorgen
Tijdens het gehele traject is ons doel om u te ontzorgen. Tijdens de o�ertefase berekenen wij gedetailleerd wat de migratie u het 

komende jaar op gaat leveren. Daarnaast helpen wij u inventariseren welke aanpassingen noodzakelijk zijn om het project een succes te 

maken. Van de migratie zelf merkt u helemaal niets. Wij zorgen dat de overgang van uw oude leverancier naar ons zonder hapering in uw 

bereikbaarheid plaatsvindt. Na oplevering van het project zijn wij u tot slot graag van dienst om u wegwijs te maken in de nieuwe 

telefonieomgeving.

RoutIT
RoutIT is onze partner en de beheerder van de geleverde techniek. Zij zijn een gerenommeerd bedrijf, opgericht in 2001 met tienduizen-

den tevreden zakelijke gebruikers. Zij staan net als wij voor innovatie en kwaliteit. Dit uit zich in de geleverde oplossingen, de responstij-

den en de service ervaring tijdens contactmomenten. Daarom zijn zij de perfecte partner voor ons om uw telefonie en automatiserings 

uitdagingen te voorzien van de perfecte oplossing. 

BroadSoft
De gebruikte software voor de telefooncentrale is BroadSoft. Dit vormt de ruggengraat van de telefooncentrale. Broadsoft is wereldwijd 

marktleider in het leveren van telefooncentrales. Vele grote organisaties vertrouwen op de ervaring en expertise van BroadSoft.

Uw voordelen op een rij:

• Significante kostenreductie.

• De capaciteit is flexibel aan te    

 passen naar de behoefte.

• Uw telefooninrichting is  locatie   

 onafhankelijk.

Voorwaarde voor succes
De kwaliteit van VoIP is volledig afhankelijk van de beschikbare capaciteit van de internetverbinding. Doordat wij zeer veel kennis van 

connectivity diensten in huis hebben, zijn wij altijd in staat een perfecte balans te vinden tussen de beschikbare en de benodigde 

capaciteit. Of de behoefte nu ligt bij ADSL, SDSL of Glasvezel, wij verzorgen het graag voor u. De techniek achter de verbindingen wordt 

verzorgd door de dezelfde betrouwbare partij die de techniek achter de telefonie beheert. Deze technieken sluiten naadloos op elkaar 

aan en garanderen dat u het product tot uw beschikking heeft dat u verwacht.

Dynamic Telecom

Deze telecomaanbieders vertrouwen reeds op de expertise van BroadSoft.



"Dynamic Telecom helemaal top, had ik veel eerder moeten doen!" 
Etiket BV

Dynamic Telecom
Zwaardstraat 16
2584 TX Den Haag
070 - 205 00 00
info@dynamictelecom.nl 
www.dynamictelecom.nl
KvK nr: 27334352
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