VOIP JE ŘEŠENÍ I PRO FIRMY DO 15 ZAMĚSTNANCŮ
Na začátku…
 firma využívá 4 analogové linky
 v kancelářích chybí možnost přepojování, kolegové si tak hovory musí fyzicky předávat
 účetní firmy pracuje jako externí pracovník z domova
 komunikace mezi firmou a účetní probíhá přes analogovou linku
… chce to změnu:
 Chci jednoduché a levné řešení, které zlepší pracovní podmínky zaměstnanců a sníží náklady na volání.
 Chci, aby nový systém šlo rozšířit, když zvýším počet zaměstnanců.
 Chci snížit náklady na komunikaci s externí účetní.
 Chci zachovat stávající telefonní čísla.
… VoIP řešení děláme na míru
- základním pilířem je IP ústředna Yeastar MyPBX SOHO
- pro zaměstnance jsme vybrali moderní IP telefony Yealink SIP-T23P a Yealink SIP-T41P
- paní účetní si ponechala analogový telefon a fax, oba jsme připojili do IP sítě pomocí IP brány
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Nová ústředna zajišťuje zaměstnancům komfortní telefonování, vč. možnosti přepojování hovorů, vyzváněcí
hudby při čekání či info o obsazených linkách.
Ústředna pojme až 36 poboček, rozšířit systém je tedy velmi jednoduché – pro nové zaměstnance stačí pouze
dokoupit IP telefony.
Komunikace mezi externí účetní a firmou je v rámci jedné sítě ZDARMA.
Správu IP ústředny zvládne jeden ze stávajících zaměstnanců firmy, není potřeba žádný specialista.
Při přechodu k VoIP operátorovi si firma automaticky ponechala současná telefonní čísla, ale nyní volá za
mnohem výhodnějších podmínek.

FINANCE – ALFA A OMEGA
Cena tohoto řešení se pohybuje v rozmezí 30 000 – 50 000,- Kč, podle konkrétních požadavků zákazníka na množství
funkcí (modelové řešení = cca 46 000,-Kč bez DPH).

NÁVRATNOST V ŘÁDU MĚSÍCŮ
Návratnost se odvíjí od ceny konkrétního řešení a aktuální provolávky zákazníka. Obvykle se návratnost investice do
VoIP počítá v řádu měsíců, není však výjimkou i návratnost za méně než 9 měsíců.

Pro více informací kontaktujte obchodní tým JOYCE.
Kontakty: JOYCE ČR, s.r.o., Venhudova 749/6, 614 00 Brno, tel: +420 539 088 010, e-mail: joyce@joyce.cz
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