
Bent u al All IP?

Nog niet?  

Dan is dit het juiste moment om 
over te stappen op Voice over IP 
met innovaphone!

Zorgeloze omstelling
Door het invoegen van slechts één innovaphone VoIP 
gateway tussen de ISDN-trunk en het traditionele telefo-
niesysteem kunt u uw telecommunicatie-infrastructuur 
tegen geringe investeringskosten vandaag al uitrusten 
voor de All IP-toekomst en overstappen op IP. Een groot 
voordeel hierbij is dat er - zowel nu als in de toekomst - 
geen verdere licentiekosten zijn voor de SIP interfaces.

Optimale  bescherming van uw investering
Door voor een innovaphone oplossing te kiezen, maakt 
u een blijvende investering in uw telecommunicatie- 
infrastructuur. U bent niet alleen op de toekomst  
voorbereid, maar u kunt bovendien verder gebruik blijven 
maken van uw bestaande apparatuur, zoals telefoons en 
faxen. Daarna kunt u geheel naar eigen wens en behoefte  
geleidelijk overstappen op een volledige innovaphone 
Unified Communications oplossing.

Nieuwste functionaliteiten
De innovaphone communicatie oplossing biedt op het 
gebied van IP telefonie en Unified Communications 
volledig nieuwe functionaliteten en mogelijkheden.  

De hele wereld stapt over op All IP. Vaste en mobiele telefonie, tv, internet en alle daarmee verbonden diensten 
zullen in de nabije toekomst allemaal via hetzelfde netwerk lopen en in dezelfde taal communiceren – Voice over 
IP. Het verouderde ISDN-netwerk zal al snel tot het verleden behoren en worden vervangen door een moderne en 
toekomstvaste technologie.  

Waarom is de tijd rijp om over te stappen op Voice over IP met innovaphone?

De UC onderdelen Video, Application Sharing, Office 
Integration, Mobility, Fax en Voicemail helpen de om 
communicatie tussen teams en medewerkers aan-
zienlijk te vereenvoudigen en processen duidelijk te 
verbeteren.

Voice als IT-applicatie
Voice heeft zich in de afgelopen jaren steeds meer 
tot IT-applicatie ontwikkeld – waarschijnlijk ook in uw 
bedrijf. Praat daarom met ons, uw IT-specialisten, en 
ontdek hoe u in uw bedrijf kunt profiteren van de grote 
toegevoegde waarde van de spraak-data-integratie.

Met innovaphone is de omschakeling naar All IP geen 
lastige vereiste, maar een toekomstgerichte keuze 
voor een intelligente en krachtige Pure IP communicatie 
oplossing die zich in korte tijd terugbetaalt. 

Wilt u meer weten over All IP met innovaphone? 
Neem dan nu contact met ons op!
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