SIP-ANSLUTNING

SIP-anslutning

Anslut er moderna växel
halvera er telefonikostnad!
Vår tjänst SIP-anslutning (SIP-trunk) innebär att alla företag
nu har möjlighet att göra en ”mjuk” övergång till den nya
tekniken och samtidigt få tillgång till fler tjänster och funktioner i sin nuvarande telefonlösning.
Anslut er växel mot det fasta telenätet
Vi ansluter er växel mot det fasta telenätet och
möjliggör kommunikation där emellan. Med våra
IP-växlar fungerar SIP-trunken som en brygga mellan
dagens ISDN-växlar och framtidens VOIP-teknik.

Basfunktioner och tilläggstjänster
Tjänsten ger tillgång till alla de basfunktioner och
tjänster som traditionell telefoni erbjuder, såsom
nummerserier, direktinringning, samtal till larmtjänst
och andra samhällstjänster. De flesta tilläggstjänster
som erbjuds för traditionell telefoni kan också fås i
kombination med en SIP-trunk.

ABONNEMANG
Startkostnad

Vi lämnar funktionsgaranti

på alla växelsystem

495 kr

4 kanaler

395 kr/mån

8 kanaler

695 kr/mån

16 kanaler

895 kr/mån

32 kanaler

1195 kr/mån

> 32 kanaler enligt offert

PORTERING
Portering av enstaka nummer

275 kr

Portering av 10 serie

1495 kr
Alla priser exklusive moms.

Styr dina nummer vart du vill!
Du får möjlighet att styra dina nummer vart du vill! Kan
vara bra vid ex konferens, utbildning mm. Styr till valfri
mobil eller svarstjänst under tiden. Koppla tillbaka när
ni vill. Vidarekoppla vid ej nåbar…

SIP-trunk

Mina sidor
Sköt vidarekopplingar på era telefonnummer
samt se samtalslogg.
Med Weblink kommer ni aldrig missa
inkommande samtal även om växeln av
någon anledning går ner. Funktionen ”Ej nåbar” innebär att inkommande
samtal kopplas om exempelvis till företagets mobiler.

SIP-anslutning fungerar på samma sätt som ISDN via (S)IP fast utan gateway då den funktionen redan finns integrerad i nya växlar.
SIP-anslutningen går att kombinera med både Weblink Unified och ISDN via (S)IP för att enkelt kunna kombinera både gammal och ny utrustning.
Våra tjänster ISDN via (S)IP och SIP-anslutning fungerar med samtliga växelmärken.
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