
@COM Mobile Phone Integration
Medewerkers hebben veelal een vaste én mobiele telefoon tot hun beschikking. Dit maakt het 

soms niet eenvoudig om een medewerker direct te bereiken. @COM Business Manager biedt 

twee manieren waarmee u de mobiele telefoon kunt integreren in het netwerk van uw vaste  

telefonie: @COM Mobile Phone Integration. Ofwel, de voordelen van bereikbaar zijn onder 

slechts één telefoonnummer!

Voice over WiFi
Met Voice over WiFi zorgt u ervoor dat u altijd bereikbaar bent 
op één telefoon via uw vaste én mobiele telefoonnummer. 
Buiten kantoor bent u uiteraard sowieso bereikbaar op uw 
mobiele telefoon. Op het moment dat u op kantoor arriveert, 
maakt uw mobiele telefoon via het secured WiFI-netwerk een 
connectie met uw interne PBX-telefooncentrale. Nadat de 
verbinding tot stand is gebracht, zet de mobiele telefoon ge-
sprekken op via uw IP-netwerk. 
Ook beschikt uw mobiele toestel meteen over een groot  
aantal functies van uw vaste toestel. Op deze manier  
bespaart u op de belkosten en bent u altijd bereikbaar via  
het vaste telefoonnummer!

GSM Mobility Extender
Met de GSM Mobility Extender wordt aan uw PBX een unieke 
feature toegevoegd: doorschakelen naar de mobiele telefoon 
en terugverbinden naar de telefooncentrale zonder extra  
kosten te maken voor het doorverbinden. 

Doorschakeling naar GSM op afstand 
activeren
Met de GSM Mobility Extender kunt u uw vaste toestel of  
flexwerkextensie vanaf uw mobiele toestel doorschakelen 
naar uw mobiele nummer. Wanneer u bij vertrek dus vergeet 
uw vaste toestel door te schakelen naar uw mobiele telefoon, 
dan kan dit alsnog via uw mobiele toestel.

Goedkoper GSM-nummers bellen met een GSM-
gateway met On-Net abonnnement
Als u gebruikt maakt van een GSM gateway, kunt u uw GSM-
gesprekken dankzij de aantrekkelijke on-net tarieven (tot wel 
0 cent per minuut) zeer goedkoop routeren naar de GSM-
toestellen van uw medewerkers. 
Hierdoor kunt u een aanzienlijke besparing realiseren op uw  
operationele kosten. De mobiele telefoon kan natuurlijk ook 
in deze opzet in combinatie met de GSM Mobility Extender 
functie worden gebruikt.

Voordelen @COM Mobile Phone 
Integration
•  Grotere bereikbaarheid
•  Altijd bereikbaar op één telefoonnummer
•  Toestelfuncties op GSM: in de wacht zetten,  
   2e gesprek opbouwen, makelen, doorverbinden
•  Doorverbinden zonder extra kosten
•  Doorschakeling naar GSM op afstand activeren
•  Lagere kosten van vast naar mobiel
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