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1 De voordelen van Zakelijk VoIP
Altijd bereikbaar zoals u dat wilt tegen een vaste lage prijs. Met Telfort Zakelijk VoIP belt
u via internet en gebruikt u een eigen flexibele telefooncentrale in de cloud.
De voordelen van Telfort Zakelijk VoIP
• Flexibiliteit in beheer en gebruik
• Direct besparen zonder kostbare investering
• Zorgeloos bellen met Nederland Onbeperkt
Flexibiliteit in beheer en gebruik
Met de flexibele telefooncentrale van Telfort Zakelijk VoIP is uw centrale altijd up-to-date en
gemakkelijk aan te passen. Veranderen uw wensen of het aantal medewerkers dan verandert de
centrale met u mee. En via de handige app of WebBeheer zijn uw instellingen makkelijk te
beheren. Zo kunt u gemakkelijk belgroepen toevoegen of tijdelijke doorschakelingen instellen.
Direct besparen zonder kostbare investering
Met Telfort Zakelijk VoIP Telefonie bespaart u direct, omdat u niet meer hoeft te investeren in een
dure telefooncentrale. U kunt bellen en internetten via één verbinding en maakt gebruik van onze
voordelige beltarieven. Via Factuur online en uw maandelijkse rekening krijgt u een helder inzicht
in uw kosten.
Zorgeloos bellen met Nederland Onbeperkt
Wilt u vooraf exact weten waar u aan toe bent, dan kiest u voor Nederland Onbeperkt. U belt dan
voor een vast bedrag per maand naar alle vaste en mobiele telefoonnummers binnen Nederland.
Elke maand dezelfde vaste lage prijs, dat is wel zo rustgevend. U kunt ook kiezen voor Nederland
Basis.
De gesprekskosten worden dan gebaseerd op wat u daadwerkelijk verbruikt heeft.
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2 Zakelijk VoIP propositie
Stel in 4 eenvoudige stappen uw Zakelijk VoIP abonnement samen
Stap 1: Kies het aantal gebruikerslicenties
Minimaal 2 licenties
Zakelijk VoIP

Stap 2 Stel uw centrale samen
De flexibele telefooncentrale van Telfort Zakelijk is altijd up-to-date en gemakkelijk aan te passen aan de
wensen van uw klant. Veranderen de wensen van uw klant, dan verandert de centrale eenvoudig mee.
Zakelijk VoIP

Betaalde opties per licentie

Betaalde opties per belgroep

1 belgroep per licentie

Receptionist € 12,50

Doorschakelen nacht € 1,-

Beheer app

Wachtrijmedewerker € 1,-

Doorschakelen bij bezet € 1,-

Bedrijfsvoicemail per e-mail

Software integratie € 2,-

Doorschakelen direct € 1,-

Wachtmuziek

Fax naar E-mail € 2,50

Doorschakelen selectief € 1,-

Receptionist

VastMobiel integratie € 0,-

Doorschakelen bij geen gehoor € 0,-

InVerbinding € 2,50

Stap 3 Kies een abonnementstype
Klanten die vooraf exact willen weten waar ze aan toe zijn, kiezen voor Nederland Onbeperkt. Ze bellen dan
voor een vast bedrag per maand naar alle vaste en mobiele telefoonnummers binnen Nederland. Natuurlijk
kunnen ze ook kiezen voor Nederland Basis. De gesprekskosten worden dan gebaseerd op wat er
daadwerkelijk wordt verbruikt.
Nederland Onbeperkt € 10,50

Nederland Basis € 5,- (pay as you go)

Onbeperkt bellen naar alle vaste en

Bestemming

mobiele nummers in Nederland
(servicenummers uitgesloten)
Internationale tarieven zijn vindbaar
op telfort.nl/zakelijk/tarieven.

Contractduur

Startkosten

Minuuttarief

Lokaal/Nationaal

0,0634

0,0211

Vast naar Mobiel

0,0634

0,0793

Internationaal

0,0422

telfort.nl/zakelijk/tarieven

Eén jaar

Twee jaar

Drie jaar

5% extra korting

10% extra korting

15% extra korting

8% extra korting

16% extra korting

24% extra korting

Stap 4: Kies voor gratis nummerbehoud en/of nieuwe of extra telefoonnummers
Als laatste stap kiest uw klant voor gratis nummerbehoud en/of nieuwe of extra telefoonnummers.

Extra telefoonnummer 1,-

10-nummerblok 2,50

100-nummerblok 5,-

Service en Installatie
Wilt u zich niet bezighouden met de installatie en het onderhoud van uw
telefoon- centrale en telefoontoestellen? Met de ‘service en installatie module’
zorgen we ervoor dat uw Zakelijk VoIP centrale op basis van uw wensen en
belplan, na inventarisatie, in één keer door onze monteur werkend op locatie
wordt opgeleverd.
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Inventarisatie

Ja

Installatie

Ja

Hulp op afstand

10 x per jaar (telefonisch)
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3 Telefooncentrale opties
3.1 Telefooncentrale
De Telefooncentrale bij Zakelijk VoIP biedt de belangrijkste basisfunctionaliteiten van een traditionele centrale
maar biedt tevens de mogelijkheid om uit te bereiden met extra opties zoals Receptionist, Wachtrij, CRM
Integratie en verschillende doorschakel opties. Zakelijk VoIP sluit hierdoor nog beter aan bij de wensen van de
klant.
In tegenstelling tot de traditionele centrale, werkt de Zakelijk VoIP centrale via internet en bevindt de centrale
zich in de cloud. Op deze manier profiteert u direct van verbeteringen en updates die plaatsvinden, omdat deze
op het platform worden uitgerold en daarmee dus voor alle centrales die op het platform zijn aangesloten
gelden. Daarnaast kunt u, afhankelijk van uw behoefte, het aantal gebruikers flexibel aanpassen.
Hieronder volgt een beschrijving van de mogelijkheden:
Belgroep
De belgroep (huntgroep) maakt het mogelijk om één telefoonnummer te koppelen aan een aantal toestellen
van een groep medewerkers . Hierdoor zijn afdelingen intern bereikbaar op een centraal nummer.
Nachtschakeling
Met deze optie kunt u inkomende gesprekken op specifieke tijden laten doorschakelen naar verschillende
bestemmingen zoals een telefoonnummer of de bedrijfsvoicemail box. Bijvoorbeeld buiten kantoortijden.
Bedrijfsvoicemail naar e-mail
De bedrijfsvoicemail biedt een centrale voicemail box voor het bedrijf waarop berichten ingesproken kunnen
worden. Ingesproken berichten worden verstuurd naar uw e-mailadres en een optioneel cc e-mail adres. Het
is ook mogelijk alleen een begroeting af te spelen zonder de mogelijkheid te bieden een bericht in te spreken
en in plaats daarvan de verbinding te verbreken of de oproep door te schakelen.
Wachtmuziek
Mogelijkheid om bellers die in de wacht staan muziek te laten horen.
Beheer app en WebBeheer
Met deze app of WebBeheer kunt u gemakkelijk de instellingen van uw telefooncentrale beheren en
aanpassen.
3.2 Extra optie: Keuzemenu Pakket
Keuzemenu Pakket is een uitbreiding op de Telefooncentrale. Met Keuzemenu Pakket kunt u de beller één keuze laten maken en de beller daarmee automatisch doorverbinden met de juiste afdeling, persoon of voicemail.
Keuzemenu (dag/nacht)
Met deze optie kunt u een apart keuzemenu inrichten voor binnen en buiten kantooruren. U kunt inkomende
gesprekken tijdsafhankelijk per belgroep doorschakelen naar een telefoonnummer of voicemail. Alleen
mogelijk i.c.m. de optie Doorschakeling nacht.
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Ke Keuzemenu Pakket met binnen kantooruren en buiten kantooruren indeling:
Binnen kantooruren
Telefooncentrale
8:30 - 17:30 uur

Medewerker 1
Belgroep 1

Medewerker 2

Belgroep 2

Medewerker 3
Medewerker 4

Belgroep 3
Medewerker 5

Buiten kantooruren
Telefooncentrale
17:30 - 8:30 uur

Schakel door naar bedrijfsvoicemail, een
mobiel nummer of er volgt een keuzemenu

3.3 Twee of meer medewerkerslicenties
Op basis van uw licenties kunnen gebruikers worden voorzien van belfunctionaliteiten. Het minimum aantal
licenties/gebruikers per Telefooncentrale is 2. Een licentie heeft de volgende gebruikersfunctionaliteiten:
Standaard 1 telefoonnummer

Dit kan een nieuw of geporteerd telefoonnummer zijn

Blokkeringen

• Servicenummers (op aanvraag door klantenservice in te stellen op centrale niveau en niet op gebruikersniveau)
• Bellen naar het buitenland (op aanvraag door klantenservice in te stellen op centrale niveau en niet op gebruikersniveau)
• Blokkering nummerweergave per gesprek (door klant zelf via *52*)
• Blokkering meezenden van eigen telefoonnummer (door klant zelf via *77 permanent blokkeren en *87 weer deblokkeren
of via de Beheer App of WebBeheer regelen).

Doorschakelen/Doorverbinden

Een gesprek kan worden doorgezet naar een ander telefoonnummer.

Direct doorschakelen

Al het inkomende verkeer wordt direct doorgeschakeld naar een telefoonnummer naar keuze (vast, mobiel of voicemail).

Doorschakelen bij ‘in gesprek’

Al het inkomende verkeer wordt als de telefoon bezet is doorgeschakeld naar een telefoonnummer naar keuze

Nummerherhaling

Het laatst gekozen nummer wordt gebeld (door klant zelf met *66).

Nummerweergave

Het nummer van het inkomende telefoonnummer wordt getoond indien deze informatie wordt meegestuurd.

Wisselgesprek

Tijdens een telefoongesprek kunnen wisselen met een nieuw inkomend gesprek of zelf een nieuw gesprek opzetten.

Voicemail naar e-mail

Het is mogelijk om een ingesproken bericht naar een e-mailadres te laten verzenden. Er kan een ongelimiteerd aantal
medewerkers worden aangevraagd. Let op: als u een spamfilter gebruikt, kan het bericht in uw spambox terecht komen.

Integratie met Outlook

Met deze applicatie kunt u uw contactpersonen vanuit Outlook bellen. Ook kunt u gemakkelijk zoeken naar al uw Outlook
contacten. Bovendien worden de Outlook contactgegevens van de beller getoond als u wordt gebeld (*zie bijlage 1 voor
uitgebreide uitleg van deze functionaliteit).

Belstatus

Overzicht van de beschikbaarheid van collega medewerkers (onderdeel van Integratie met Outlook).

Driegesprek

U kunt tijdens een telefoongesprek een derde persoon in het telefoongesprek betrekken. U neemt dan dus met drie personen
deel aan een gesprek. Het activeren van ‘Driegesprek’ verschilt per toestel. Raadpleeg uw handleiding.

Belgroep

De belgroep (huntgroep) maakt het mogelijk om één telefoonnummer te koppelen aan een aantal toestellen van een groep
medewerkers. Hierdoor zijn afdelingen intern bereikbaar op een centraal nummer.
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3.4 Extra optie: fax naar e-mail
Deze optie biedt de mogelijkheid om inkomende faxen als e-mail te ontvangen.
•
Per bedrijf kan er 1 licentie fax naar e-mail worden afgenomen.
•
Er moet een vrij telefoonnummer (te porteren of nieuw nummer) beschikbaar zijn.
•
Een inkomend faxbericht wordt hierbij omgezet naar een ‘Tiff-bestand’. Dit bestand wordt vervolgens
doorgestuurd naar een in te stellen e-mailadres. Het is ook mogelijk om een kopie te sturen naar een
tweede e-mailadres.
Let op: als u een spam filter of een hotmail e-mailadres gebruikt, kan de e-mail in uw spambox terecht komen.
Als de klant afhankelijk is van de fax of een traditioneel faxapparaat gebruikt, dan adviseren wij altijd een analoge
lijn te gebruiken. Wij geven op het Broadsoft platform geen garantie op de afhandeling van fax berichten.
Indien de klant afhankelijk is van de fax of een traditioneel faxapparaat gebruikt, dan adviseren wij altijd een
analoge lijn te gebruiken. Wij geven op het Broadsoft platform geen garantie op de afhandeling van fax
berichten.
3.5 Extra optie: Receptionist
Receptie webinterface met uitgebreide functies voor gespreksmanagement in elke omgeving met veel gebruikers,
meerdere afdelingen en locaties, inclusief de mogelijkheid om de wachtrijen te beïnvloeden. U hebt de
mogelijkheid tot het monitoren van een onbeperkt aantal gebruiksprofielen.
3.6 Extra optie: Wachtrij medewerker
Wachtrij optie die geschikt is voor een receptie of een klein kantoor met de mogelijkheid voor een
callcentermedewerker.
U hebt de volgende functionaliteiten:
- Belgroep met Wachtrij
- Maximaal 25 wachtenden
- Overloop na ingestelde maximale wachttijd
- Welkomstbericht
- Wachtmuziek
- Comfort Meldingen
U dient voor elke medewerker die actief is in het Call Center deze gebruikersoptie aan te schaﬀen. Een medewerker kan
deelnemen in meerdere Call Centers.
3.7 Extra optie: Software integratie
Deze applicatie integreert het CRM system met Telfort Zakelijk VoIP. Naast verschillende integraties met de desktop, zoals
integratie met browser en Microsoft Outlook, is het mogelijk te integreren met ruim 20 verschillende CRM-pakketten, zoals
Microsoft Dynamics, AFAS Proft, Exact en Salesforce. Dit houdt in dat u aan de hand van het inkomende telefoonnummer
direct naar de juiste klantkaart wordt verwezen. Ook kunt u snel en eenvoudig bellen vanuit een klantkaart.
3.8 Extra optie: Doorschakelen nacht
Nachtschakeling als groepsoptie. Deze functionaliteit kan aan een belgroep of keuzemenu worden
toegevoegd. Voor iedere groepservice dient een aparte doorschakel licentie te worden afgenomen.
3.9 Extra optie: Doorschakelen selectief (alleen belgroep)
Selectief doorschakelen op basis van een tijdschema als groepsoptie, zodat deze functionaliteit aan een
groepservice, zoals belgroep, toegevoegd kan worden. Voor elke groepservice dient een aparte groepsoptie
te worden afgenomen.

5

TZ060315
Telfort Zakelijk VoIP

3.10 Extra optie: Doorschakelen bij geen gehoor (alleen belgroep)
Doorschakelen bij geen gehoor als groepsoptie, zodat deze functionaliteit aan een groepservice, zoals belgroep,
toegevoegd kan worden. Voor elke groepservice dient een aparte groepsoptie te worden afgenomen.

3.11 Extra optie: Doorschakelen bezet (alleen belgroep)
Doorschakelen bij bezet als groepsoptie, zodat deze functionaliteit aan een groepservice, zoals belgroep,
toegevoegd kan worden. Voor elke groepservice dient een aparte groepsoptie te worden afgenomen.
3.12 Extra optie: Doorschakelen direct (alleen belgroep)
Direct doorschakelen als groepsoptie, zodat deze functionaliteit aan een groepservice, zoals belgroep, toegevoegd kan
worden. Voor elke groepservice dient een aparte groepsoptie te worden afgenomen.
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4 Service & Installatie
Wilt u geen omkijken hebben naar de installatie en onderhoud van uw telefooncentrale en telefoons? Met de
Service en Installatie module zorgen we ervoor dat uw Zakelijk VoIP centrale van Telfort Zakelijk op basis van
uw belplan en wensen na inventarisatie door onze monteur werkend op locatie wordt opgeleverd. En u weet
vooraf waar u aan toe bent, geen onverwachte kosten achteraf bij wijzigingen. De Telfort Zakelijk monteur
installeert het aantal toestellen dat is besteld bij Telfort Zakelijk.
4.1 Inventarisatie
Om een goede inschatting te maken van de mogelijkheden op uw locatie plannen we voor de installatie een
inventarisatiebezoek. Tijdens dit inventarisatiebezoek wordt door een monteur bepaald of en hoe de installatie
kan plaats vinden, welke randapparatuur nodig is en eventueel meerwerk bepaald. Onder meerwerk wordt
verstaan; mogelijke aanpassing in uw netwerk op locatie en of extra wensen.
4.2 Installatie
De monteur verzorgt na goedgekeurde inventarisatie in één bezoek de installatie van de toestellen en eventueel vooraf afgesproken meerwerk.
4.3 Gratis hulp op afstand (telefonisch)
De instellingen van uw Zakelijk VoIP centrale zijn eenvoudig te beheren via de Ipad beheer app of WebBeheer. Mocht u toch graag geholpen worden met uw belplan, instellingen van gebruikers of telefooncentrale
dan staan de medewerkers van Telfort Zakelijk voor uw klaar. Ook voor uitbreidingen kunt u contact opnemen
met onze klantenservice. Dat kan van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur 17.30 uur via 0800 - 2288 027.
4.4 Inhoud Service & Installatie module
Met de Service en Installatie module ontvangt u de volgende onderdelen:
1x gratis inventarisatie
1x gratis installatie door monteur
10X per jaar gratis hulp op afstand (telefonisch) en indien nodig een monteursbezoek
4.5 Storing
Bij een storing proberen wij u eerst telefonisch te helpen. Mocht het niet lukken om de storing telefonisch te
verhelpen dan sturen wij een monteur langs. De monteur komt op werkdagen binnen 24 uur, op afspraak, bij
uw klant langs.
Ligt de oorzaak van de storing aan Telfort Zakelijk, dan betaalt u niets voor het bezoek. Is de storing niet te
wijten aan Telfort Zakelijk, dan betaalt u voor het monteursbezoek en de eventuele kosten voor verbruikt
materiaal.
4.6 Bij bestellingen en uitbreidingen
Uitbreidingen en bestellingen van gebruikers en toestellen is mogelijk. De toestellen en of de extra gebruikers
zullen op aanvraag vooraf volledig worden ingesteld en geconfigureerd in de telefooncentrale zodat u deze
alleen hoeft aan te sluiten op uw netwerk. Op aanvraag is kosteloos een Telfort Zakelijk monteur beschikbaar.
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5 Zakelijk Internet
Telfort Zakelijk kan zakelijke internetverbindingen leveren die geschikt zijn voor Zakelijk VoIP. De verbindingen worden geleverd in de vorm van xDSL of glasvezel. Op basis van een postcode-check die u op
de website van Telfort Zakelijk kunt uitvoeren kunt u zien welke bandbreedte er beschikbaar is op de door u
ingevoerde postcode. De huidige varianten zijn:
Abonnement

Internet Basis

Internet Plus

Internet Extra

Tot 30 Mbit/s download
Tot 3 Mbit/s upload

Tot 50 Mbit/s download
Tot 50 Mbit/s upload

Tot 100 Mbit/s download
Tot 100 Mbit/s upload

Maandelijkse kosten

32,50

45,-

70,-

Netwerktype

DSL

DSL/Glas

DSL/Glas

Jaarcontract 99,-

2-jarig contract 49,-

3-jarig contractjaar 0,-

Maximale snelheid

Activatiekosten

SLA Next Business Day

8 IP-adressen

15,-

10,-

Let op: de internetverbinding van Telfort Zakelijk beschikt over een vast IP-adres. Poort 25 wordt standaard
geblokkeerd. Dit heeft alleen gevolgen voor u als u gebruik maakt van een eigen mailserver op locatie.
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6 Beheren telefooncentrale en telefoon
De Zakelijk VoIP telefooncentrale kunt u beheren met uw iPad of smartphone (iOS, Android) of via een
webbrowser.
6.1 Beheer App en WebBeheer
Vanaf uw iPad, pc of laptop kunt u gemakkelijk de instellingen van uw telefooncentrale of van alle medewerkers wijzigen. U voert eenvoudige dagelijkse wijzigingen door, zoals een tijdelijke doorschakeling. Maar u kunt
ook vaste instellingen wijzigen, zoals een keuzemenu samenstellen, een welkomstboodschap activeren,
belgroepen samenstellen, telefoontoestellen configureren of gebruikersinstellingen aanpassen. In bijlage 2
vindt u activiteiten die u om de centrale te activeren en configureren dient uit te voeren.
Voor de medewerkers kunt u de instellingen aanpassen en configureert u gemakkelijk (nieuwe) toestellen.
Uw dagelijkse bezetting hebt u altijd onder controle doordat er direct medewerkers kunnen worden
toegevoegd of verwijderd uit de belgroepen. Ook kunnen via de app of WebBeheer de begroetingen voor
keuzemenu en voicemail worden ingesproken en kunt u eenvoudig het keuzemenu configureren.
Telefoonnummers kunnen met behulp van de App of WebBeheer worden toegewezen aan medewerkers,
belgroepen of aan het keuzemenu. Ook kan voor iedere medewerker, belgroep en keuzemenu een intern
nummer (extensie) bestaande uit 2, 3 of 4 cijfers worden toegekend voor intern bellen.
6.2 BelAssistent App
Op uw smartphone (iPhone of Android) kunt u gebruik maken van de BelAssistent. Met deze app kan de
medewerker op een gebruikersvriendelijke wijze de instellingen van de vaste telefoon bedienen. Zo kunt
u altijd en overal uw bereikbaarheid aanpassen met de functies: niet storen, nummerherkenning blokkeren,
voicemail en doorschakelen (altijd doorschakelen, doorschakelen bij bezet, vertraagd doorschakelen en
doorschakelen bij onbereikbaar).
In bijlage 3 vindt u informatie over de functies en installatie en activatie van de BelAssistent.
6.3 Levering Apps en versiebeheer
De Beheer App is te vinden door op de iPad in de AppStore te zoeken naar ‘TZ Beheer’. De initiële inloggegevens worden door de afdeling Klantenservice per mail aangeleverd. Het is belangrijk dat uw iPad (Mini),
iPhone of Android Phone is voorzien van de laatste iOS versie om een correcte werking van de App mogelijk
te maken. Daarnaast is het van belang dat uw apparaat automatisch updates binnenhaalt zodat u altijd de laatste versie van de Beheer App of BelAssistent heeft.

App icoon

BelAssistent App

iPad Beheer App

6.4 Flexibiliteit
Met Zakelijk VoIP van Telfort Zakelijk kunt u gemakkelijk gebruikersprofielen, telefoonnummers en andere
betaalde opties toevoegen en verwijderen. Het aantal gebruikers en de opties zijn maandelijks aan te passen.
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7 Bestellen, levering en service
7.1 Bestellen
Heeft u interesse in Zakelijk VoIP van Telfort zakelijk, neem dan contact op met uw telecomadviseur of de
afdeling Partner Beheer via 0 888 777 333.
7.2 Levering en installatiegarantie
Indien u akkoord gaat met een door Telfort Zakelijk uitgebrachte offerte, dan maakt Telfort Zakelijk of uw telecomadviseur een afspraak voor een inventarisatie. Tijdens deze inventarisatie zal samen met u worden bekeken wat er voor nodig is om Zakelijk VoIP van Telfort Zakelijk op uw locatie te kunnen leveren. Ook zal er tijdens
dit bezoek samen met u een belplan worden opgesteld.
Als de inventarisatie succesvol is afgerond zal er in overleg met u een afspraak worden ingepland voor de
installatie.
Zodra de installatie afgerond is en de dienst werkend is opgeleverd, brengen wij abonnementskosten in rekening
via een maandelijkse factuur. De eenmalige kosten zullen op de eerste factuur in rekening worden gebracht.
7.3 Service
Als u heeft gekozen voor Service & Installatie dan is de afdeling Klantenservice van Telfort Zakelijk beschikbaar
voor al uw vragen, wijzigingsverzoeken en het melden van een eventuele storing. U kunt Klantenservice telefonisch bereiken op werkdagen van 08.00 tot 17.30 uur via 0800 – 22 88 027, keuzeoptie 3.
7.4 Wijzigingen, verhuizingen, opzeggingen en verwerkingstijden
7.4.1 Wijzigen
Wij hanteren de volgende verwerkingstijden na ontvangstbevestiging door Klantenservice van uw opdracht:
•
De bestelling van extra betaalde diensten is actief na maximaal 4 werkdagen.
•
De bestelling van Internet kost 14 werkdagen (mits er een koperaansluiting beschikbaar is).
•
De bestelling van een nummerportering kost maximaal 12 werkdagen (mits correcte naw-gegevens en
medewerking latende aanbieder).
•
Wijziging van Nederland Basis naar Nederland Onbeperkt of vice versa is actief per de 1e dag van de
maand mits de wijziging 2 werkdagen voor einde van de maand is ingediend. Deze wijziging kan
maximaal twee keer per jaar worden aangevraagd.
•
De klant mag per jaar 25% van zijn licenties kosteloos beëindigen.
•
Wijzigen van niet betaalde opties zijn actief binnen twee werkdagen.
Let op:
•
De wijzigingen staan op de eerstvolgende factuur als de bestelling 2 werkdagen voor de factuurdatum
actief is.
•
Aan sommige wijzigingen zijn kosten verbonden. Deze kosten nemen wij altijd vooraf met u door. Is er
een monteur nodig op locatie voor het uitvoeren van werkzaamheden, dan plannen wij samen met u
een afspraak in.
7.4.2 Verhuizen
•
U kunt Zakelijk VoIP meeverhuizen naar een nieuw adres. De mogelijkheden van de verbinding op het
nieuwe adres hangen uiteraard af van de beschikbaarheid van voldoende bandbreedte op de
nieuwe locatie.
•
Indien u in hetzelfde netnummergebied blijft, kunt u uw telefoonnummer(s) meeverhuizen. Verhuist u
naar een ander netnummergebied dan krijgt u nieuwe telefoonnummers. Als u een statutaire vestiging
houdt in het oude netnummergebied, kunt u uw telefoonnummer(s) wel meeverhuizen.
•
Vraag uw telecomadviseur of de afdeling Klantenservice naar de mogelijkheden en kosten voor een
verhuizing.
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7.4.3 Opzeggen
De looptijd van uw contract bedraagt minimaal één jaar. Na afloop van de contractduur wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd met een periode van één maand. Beëindiging van de overeenkomst dient
schriftelijk te gebeuren met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand voor het einde van de
contractduur of verlengperiode. Indien opzegging binnen de minimale contractduur plaatsvindt, brengen wij
u een afkoopsom in rekening. De kosten voor de resterende termijnen tot het einde van het contract brengen
wij u in één keer in rekening.
7.5 Service level agreement bij storingen en vragen
Voor eventuele storingen zijn wij 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Hiervoor gelden de
volgende bepalingen:
•
De aanduiding van storingen bestaat minimaal uit de probleemomschrijving en de locatie.
•
Telfort Zakelijk herstelt de dienst conform het overeengekomen Service Level Agreement.
7.5.1 Openingstijden
•
Voor vragen kunt u contact opnemen met Klantenservice. Telefonisch op werkdagen van 08.00 tot
17.30 uur telefonisch contact opnemen met Klantenservice via 0800 – 22 88 027, optie 3 of stuur
een e-mail naar: klantenservice@telfortzakelijk.com.
•
Het melden van calamiteiten of storingen kan 24 uur per dag, 7 dagen per week via
0 888 777 112 of per e-mail: storingen@telfortzakelijk.com. Uiteraard kunt u ook in dit geval
0800 – 22 88 027 bellen.
7.5.2 Type incident met response- en hersteltijd
Type incident

Definitie

Impact

Calamiteit

Alle klanten een algehele verstoring van de dienst ondervinden

Groot

Storing

Eén of meerdere gebruikers van een specifieke Klant ondervindt een verstoring van de dienst

Middel

Vragen en problemen

Er is een vraag over de dienst of een probleem met de (functionaliteit) van de dienst,
zonder dat er een verstoring is van het telefonie verkeer

Klein

Type incident

Responstijd

Hersteltijd

Normtijd

2 klokuren

6 klokuren

90% < normtijd per jaar

Storing

4 kantooruren

10 kantooruren

90% < normtijd per jaar

Vragen en problemen

8 kantooruren

Best effort

Niet van toepassing

Calamiteit

7.5.3 Definities
•
Onder Responsetijd wordt verstaan: de tijd tussen het moment van vastleggen van een
storingsmelding bij de afdeling Klantenservice en het moment waarop Telfort Zakelijk begint
met het herstellen. Responsetijd wordt gerekend in uren die vallen binnen het overeengekomen
servicelevel.
•
Onder Hersteltijd wordt verstaan: de tijd tussen het moment van vastleggen van de storingsmelding
bij de afdeling Klantenservice tot aan het moment waarop Telfort Zakelijk de storingsopheffing
gereed meldt.
•
Officiële feestdagen vallen buiten het service window voor het oplossen van storingen.
•
Het verschil tussen klok- en kantooruren is dat bij klokuren ook buiten de kantoortijden wordt door
gewerkt aan het oplossen van een incident.
•
Onderhoud en overige werkzaamheden op het netwerk: elke dag tussen 23.00 en 08.00 uur.
•
De Beschikbaarheid van de dienst bedraagt 99,9% exclusief de internetverbinding.
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8 Betaling
Na oplevering van de dienst ontvangt u van Telfort Zakelijk een factuur met uw maandelijkse abonnementsen verbruikskosten en indien van toepassing de eenmalige kosten.
U ontvangt maandelijks een factuur voor Zakelijk VoIP met daarop:
•
De abonnementskosten voor de komende maand.
•
De verbruikskosten van de afgelopen maand.
•
Eventuele kosten van op uw verzoek uitgevoerde wijzigingen.
Heeft u vragen over de factuur, neem dan contact op met de afdeling Klantenservice op werkdagen
van 08.00 tot 17.30 uur telefonisch bereikbaar via 0800 – 22 88 027, keuze optie 3.

9 Hardware
Om gebruik te kunnen maken van Zakelijk VoIP van Telfort Zakelijk zijn de onderstaande zaken belangrijk:
LAN-netwerk
Uw bedrijfsnetwerk heeft een LAN-netwerk nodig met een internet verbinding naar het Zakelijk VoIP platform.
Of uw netwerk geschikt is, kan bepaald worden door een inventarisatie door uw telecomadviseur of
installatiepartner van Telfort Zakelijk.
Geschiktheid toestellen
Geschiktheid toestellen
Om gebruik te maken van Zakelijk VoIP dient u te beschikken over IP-toestellen met de juiste firmwareversies
die geschikt zijn voor gebruik op het netwerk van Telfort Zakelijk. Deze toestellen zijn getest en gevalideerd.
Firmware versies/updates worden vanuit het Zakelijk VoIP automatisch naar de toestellen gepushed zonder dat
u er omkijken naar heeft.
Wij maken gebruik van een open SIP-protocol (RFC 3261) in de communicatie met telefonie-apparatuur,
systemen en applicaties. In theorie kan elk apparaat dat met dit SIP-protocol werkt, worden aangesloten op het
Zakelijk VoIP platform. De praktijk wijst echter uit dat niet alle apparaten vlekkeloos communiceren op het
platform omdat niet iedere fabrikant het protocol op dezelfde wijze implementeert.
Indien u voor Service & Installatie heeft gekozen dan dient u toestellen bij Telfort Zakelijk te bestellen. In
bijlage 5 vindt u een overzicht van de door Telfort Zakelijk geleverde toestellen.
Toestelconfiguratie met Beheer App of WebBeheer
De lijst met geschikte toestellen wordt regelmatig vernieuwd. Vraag uw telecomadviseur of de afdeling
Klantenservice om het meest recente overzicht dat voor de telecomadviseur beschikbaar wordt gesteld.
In principe is elk SIP toestel geschikt om aan te sluiten op Zakelijk VoIP. Indien een toestel niet is
opgenomen in de lijst met geschikte toestellen is het mogelijk het toestel handmatig te configureren met
het in te stellen ‘Generic SIP Phone’ profiel.
Let op: hierbij wordt geen ondersteuning geboden. Houd vanwege het grote frauderisico bij het handmatig
configureren een streng security beleid in acht. We adviseren u de web-interface toegang van het toestel uit
te schakelen of ten minste te beveiligen met een betrouwbaar wachtwoord. Tevens dient het toestel niet vanaf
het publieke internet benaderbaar te zijn.

12

14

TZ060315
Telfort Zakelijk Hosted

10 Installatie
Als u Internet afneemt, ontvangt u een modem van Telfort Zakelijk. Het modem wordt geïnstalleerd door een
monteur van onze Installatiepartner.
De monteur installeert het Telfort Zakelijk modem binnen 1.5 meter van het KPN-aansluitpunt (ISRA). Daarna
test de monteur de internetverbinding op zijn laptop en zal letterlijk tonen dat de
internetverbinding werkt.
Indien de klant ook Zakelijk VoIP afneemt in combinatie met Service & Installatie, installeert de monteur de
toestellen. Ook zal de monteur de telefooncentrale configureren volgens het eerder besproken belplan.
Als de installatie is afgerond zal de monteur demonstreren dat alles werkt conform de gemaakte afspraken.

11 Tarieven, contractduur en voorwaarden
11.1 Tarieven
Kijk voor de actuele verkeerstarieven voor Vaste telefonie op: telfort.nl/zakelijk/tarieven
11.2 Fair Use Policy
•
Indien u heeft gekozen voor Nederland Onbeperkt geldt de regel: als u over een periode van 3 of
meer maanden meer minuten belt dan 4 keer het gemiddelde van onze klanten, dan nemen wij
contact met u op en doen wij u een ander passend aanbod.
•
Indien u gebruik maakt van Nederland Onbeperkt en er wordt gebeld naar:
090x-/18xy-/084-/087-/066-/067-nummers dan worden alleen de kosten die u betaalt per gesprek
of per minuut voor de dienst van het servicenummer in rekening gebracht.
•
Indien gebeld wordt naar internationale bestemmingen, dan worden de kosten voor het bellen naar
de internationale bestemming in rekening gebracht. Voor een actueel overzicht van internationale
tarieven verwijzen we u graag naar telfort.nl/zakelijk/tarieven
11.3 Voorwaarden
Zakelijk VoIP wordt geleverd conform de Voorwaarden Vaste Telefonie en Internet die te vinden zijn op:
telfort.nl/zakelijk/voorwaarden.htm

13

14

TZ060315
Telfort Zakelijk Hosted

Bijlage 1 Eisen LAN-netwerk
Uw Local Area Netwerk dient geschikt te zijn voor het transporteren van spraak. Hieraan worden de volgende
eisen gesteld:
•
Minimaal Cat5 UTP-bekabeling.
•
Minimaal 100 Mbit/s, full duplex Ethernet switches met RJ45-poorten.
•
Ondersteuning voor Power-over-Ethernet op de Ethernet-switchpoorten waarop IP-telefoons worden
aangesloten of voldoende 230V-aansluitingen op de locaties waar de IP-toestellen worden geplaatst.
Er dienen dan wel toestellen te worden aangeschaft met een 230V-voeding.
•
Ondersteuningsinstelling voor Quality of Services (QoS).
•
Gebruik van het communicatieprotocol internetprotocol (IP).
•
Ondersteuning van de communicatieprotocollen SNMP, DHCP, TFTP en http.
•
SIP ALG moet uitgeschakeld zijn. SIP ALG manipuleert het SIP verkeer en dit leidt tot niet correct
functioneren van het signaleringsverkeer van de telefonie.
Let op
De internetverbinding van Telfort Zakelijk beschikt over een vast IP-adres. Poort 25 wordt standaard geblokkeerd. Dit heeft alleen gevolgen voor u als u gebruikt maakt van een eigen mailserver op locatie.
Het is belangrijk de maximaal benodigde bandbreedte te bepalen.
•
Hoeveel gelijktijdige gesprekken verwacht u maximaal te voeren
(verbruik 115 kbit/s upload/download per gesprek).
•
Voorbeeldberekening bij 5 gelijktijdige gesprekken en internet verbinding 30/3 Mbit/s.
De verbinding haalt 2 Mbit/s up, dan 2.000/115 = 17 gelijktijdige gesprekken mogelijk.
Dus 5 gesprekken is geen probleem.
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Bijlage 2 Configuratie Telefooncentrale met Beheer App of WebBeheer
Voor de (initiële) configuratie van de Telefooncentrale dienen er een aantal activiteiten te worden uitgevoerd.
De confguratie van algemenen instellingen, medewerkers, toestellen, belgroepen en keuzemenu kan ook
worden gedaan met behulp van de Beheer App. Vervolgens kan de gemaakte confguratie op elk gewenst
moment door de klant worden aangepast met behulp van de Beheer App.
Configureren algemene instellingen
•
Toewijzen Bedrijfsnummer
•
Optioneel weergave opties wijzigen
•
Optioneel algemene instelling van de nachtschakeling
•
Optioneel instellen van tijdschema voor kantooruren
Configureren Medewerkers
•
Instellen naam (voor display toestellen)
•
Instellen intern nummer (extensie)
•
Optioneel toewijzen direct telefoonnummer
•
Optioneel wijzigen van instellingen voor nummerweergave en wisselgesprek en nachtschakeling.
•
Optioneel instellen voicemail en inspreken begroeting
Configureren Toestellen voor Medewerkers
•
Toestel configureren voor de medewerker. Voor de configuratie van de verschillende toestellen kunt u
contact opnemen met uw telecomadviseur of de Klantenservice van Telfort Zakelijk.
Configureren gewenste belgroepen
•
Instellen naam (voor display toestellen)
•
Instellen intern nummer (extensie)
•
Optioneel toewijzen direct telefoonnummer
•
Medewerkers selecteren voor de groep
•
Optioneel policy wijzigen
•
Optioneel doorschakelen bij geen antwoord en nachtschakeling instellen
Configureren gewenste keuzemenu
•
Instellen naam (voor display toestellen)
•
Instellen intern nummer (extensie)
•
Optioneel toewijzen direct telefoonnummer
•
Optioneel instellen van de nachtstand
•
Instellen Keuzemenu onder werktijd
- Inspreken welkomstboodschap
- Selecteren tijdschema kantooruren
- Instellingenkeuze en bijbehorende actie
(b.v. doorschakelen naar belgroep of naar medewerker)
•
Optioneel instellen Keuzemenu na werktijd
- Inspreken welkomstboodschap
- Selecteren tijdschema kantooruren
- Instellingen keuze en bijbehorende actie
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Bijlage 3 Uitgebreide uitleg Integratie met Outlook
De applicatie Integratie met Outlook integreert de contactpersonen uit Outlook zodat er gezocht en
eenvoudig gebeld kan worden naar deze contactpersonen. Er is een zoekoptie en nummers kunnen
direct worden ingetoetst. Daarnaast is er een overzicht van recentelijk gemaakte of ontvangen oproepen.
Bij een inkomende oproep wordt automatisch de naam van de contactpersoon getoond op basis van
herkenning van het telefoonnummer en kan er gekozen worden het Outlook contactscherm automatisch
te laten verschijnen.
Integratie met Outlook biedt de mogelijkheid voor gespreksbediening. U kunt een telefoongesprek
aannemen, doorverbinden en verbreken. En tevens is het mogelijk een gesprek uit te breiden naar een
driegesprek. U bedient uw telefoontoestel via uw Windows computer. Integratie met Outlook geeft ook
het overzicht van de beschikbaarheid (belstatus) van de collega medewerkers.
Integratie met Outlook biedt ook de mogelijkheid om instellingen van de medewerker aan te passen, zoals
doorschakelen, niet storen en nummerweergave.
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Bijlage 4 Installeren en activeren BelAssistent
U kunt de app downloaden in de App Store of de Google Play Store.
Om u aan te melden in de App heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig die u kunt vinden in de Ipad
Beheer App of WebBeheer.
Zodra u in de Ipad Beheer App of WebBeheer bent ingelogd kiest u voor ‘Gebruikers’. Hier selecteert u de
gebruiker waarvoor de BelAssistent geactiveerd moet worden.
Onder ‘Gebruikersdetails’ vindt u de ‘Gebruikersnaam’ die u moet invoeren in de BelAssistent.
Vervolgens heeft u wachtwoord nodig. Bij Gebruikersdetails klikt u op ‘Wachtwoord wijzigen’ om een wachtwoord in te stellen.
Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in in de BelAssistent App.
Op de iPhone klikt u op ‘Meld aan’. Op de Android Phone klikt u op ‘Controleer’.
Alles is nu gereed om de app te kunnen gebruiken.
Kosten BelAssistent
De BelAssistent kan gratis geïnstalleerd worden. Indien u geen Nederland Onbeperkt heeft, worden er kosten
in rekening gebracht voor het doorschakelen van gesprekken. Dit zijn reguliere belkosten voor bellen naar een
vast of mobiel telefoonnummer.
Functies BelAssistent
U heeft nu de beschikking over de onderstaande BelAssistent functies.
Niet Storen
Deze functie zorgt ervoor dat het toestel niet over gaat bij inkomende gesprekken.
Als de voicemail is geactiveerd, worden deze oproepen doorgeschakeld naar de voicemail. Anders krijgt de
beller een ingesprektoon te horen.
Nummerherkenning blokkeren
Deze functie zorgt er voor dat u uw telefoonnummer niet meer als nummerweergave meestuurt (anoniem
bellen).
Doorschakelen
Hiermee kunt u uw persoonlijke telefoonnummer doorschakelen naar een andere bestemming. Dit mag een
vast of mobiel telefoonnummer zijn. Let op: heeft u een Nederland Onbeperkt licentie dan zijn deze
doorschakelkosten inbegrepen, anders zullen de normale gesprekstarieven in rekening gebracht worden.
U kunt kiezen uit: altijd doorschakelen, doorschakelen bij bezet, vertraagd doorschakelen en doorschakelen
bij onbereikbaar.
Voicemail
Met deze functie kunt u uw voicemail beheren. U kunt de voicemail activeren/deactiveren en aangeven wanneer een inkomend gesprek naar de voicemail doorverbonden dient te worden. U heeft de beschikking over
de opties ‘Direct naar de voicemail’, Voicemail indien bezet’’ en ‘Voicemail bij geen gehoor’.
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Bijlage 5 Overzicht telefoontoestellen en randapparatuur Telfort Zakelijk
Type

Yealink SIP-T19P E2 inclusief voedingsadapter
Yealink SIP-T41S exclusief voedingsadapter
Yealink SIP-T46S exclusief voedingsadapter
Yealink W52P (basis + handset DECT-toestel) Inclusief voedingsadapter
Yealink W52P (handset DECT-toestel) Inclusief voedingsadapter
Yealink repeater RT20
Yealink EXP40 uitbreidingsmodule
Voedingsadapter SIP-T41S
Voedingsadapter SIP-T46S
YHS33 headset IP phone
Netgear G110TP / 8 poorts Gigabit PoE Switch
Netgear FS728TP / 24 poorts Gigabit PoE Switch
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Doe er je
voordeel mee
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