ISDN-BA via coax:
eenvoudig, voordelig,
compleet en betrouwbaar

De voordelen van Telenet ISDN-BA
•
•
•
•
•
•

Flexibele, schaalbare oplossing
Geen aanpassingen of investeringen nodig
Betrouwbaar en kostenbesparend
Verhoogde bereikbaarheid dankzij rechtstreekse oproepnummers
Eenvoudig te combineren met internet
Bedrijfsoplossing met business support

ISDN-BA via coax
Bespaar 25% en méér
op uw telefoonkosten

Een oplossing van Telenet for Business
ISDN-BA werkt via het businesscoaxnetwerk van Telenet. Onze BtoB-afdeling werkt
uitsluitend voor bedrijven en overheden. U kunt rekenen op een volledige business
support en helpdesk, 24/7. Surf voor meer informatie over onze bedrijfsoplossingen
naar telenet.be/business.

Uw Telenet for Business Business Partner:

Vraag uw partner een offerte
en zie hoeveel u bespaart
Maximaal besparen
met de optionele forfaits
Sluit een contract van minstens 3 jaar af en bel
extra voordelig dankzij onze optionele forfaits.

Over de cijfers: De vergelijking tussen ‘klassieke ISDN’ en
Telenet ISDN-BA werd gemaakt op basis van in juni 2013
geldige, marktconforme gesprekstarieven. Er werd rekening
gehouden met forfaits, zoals de bij ISDN-BA aangeboden 1.500
belminuten naar vaste nationale nummers voor 6 euro per
maand per lijn en de 750 belminuten naar mobiele nationale
nummers voor 15 euro per maand per lijn. Voor de berekening
van ‘klassieke ISDN’ dienden ISDN-formules van Belgacom als
basis. Alle prijzen zijn exclusief btw.

Telenet for reliable Business

De oplossing ligt
klaar voor uw deur

Coax maakt bellen goedkoper
Een aansluiting op het coaxnetwerk van Telenet is het enige wat u nodig hebt om
flink op uw vaste en variabele telefoonkosten te besparen. Via dit coaxnetwerk en
ISDN-BA bellen al uw medewerkers digitaal. Dat is niet alleen voordeliger, maar ook
eenvoudiger en beter.

Goedkoper vanaf de eerste dag
Hieronder ziet u enkele realistische voorbeelden
van de besparing die u met ISDN-BA doet.

De spraakkwaliteit is volledig gegarandeerd
Voor uw ISDN-telefoonverkeer wordt een vaste bandbreedte gereserveerd en uw
telefonie krijgt voorrang op andere communicatie via de coaxkabel. Op deze manier
is de kwaliteit van uw digitale spraakverkeer volkomen gewaarborgd. Uw ISDN-BAoplossing en uw coaxnetwerkverbinding worden volledig end to end door Telenet
gecontroleerd.

2 BA-aansluitingen
Voorbeeld: Een verzekeringsmakelaar
met 2 BA-aansluitingen en gemiddeld
390 uitgaande belminuten (76% nationaal
vast en 24% nationaal mobiel).

Kosten per maand

Klassieke ISDN

Telenet ISDN-BA

Besparing

Abonnement

€ 71,78

€ 40

44%

Gesprekskosten

€ 51,52

€ 29,40

43%

Totaal

€ 123,3

€ 69,40

44%

Klassieke ISDN

Telenet ISDN-BA

Besparing

Abonnement

€ 107,67

€ 60

44%

Gesprekskosten

€ 112,64

€ 74,86

34%

Totaal

€ 220,31

€ 134,86

39%

Klassieke ISDN

Telenet ISDN-BA

Besparing

Abonnement

€ 143,56

€ 80

44%

Gesprekskosten

€ 215,85

€ 147,75

32%

Totaal

€ 359,41

€ 227,75

37%

Alles wat u van een ISDN-aansluiting
mag verwachten, en meer
• Verhoogde bereikbaarheid: elke medewerker kan zijn eigen telefoonnummer
krijgen, zonder dat u voor elke persoon een extra lijn hoeft te nemen
• Schaalbaar: van twee tot acht aansluitingen (BA’s)
• Via één aansluiting (BA) zijn twee gelijktijdige gesprekken mogelijk
• Lage vaste en variabele kosten
• Optionele forfaits als u een contract van minstens 3 jaar afsluit:
• 1.500 belminuten naar vaste nationale nummers: 6 euro per maand per BA
• 750 belminuten naar mobiele nationale nummers: 15 euro per maand per BA
• Per nummer kunt u online alle gesprekskosten in detail opvolgen
• Eenvoudig en veilig te combineren met supersnel internet
• Geschikt voor elke ISDN PBX-centrale, dus geen investeringen nodig
• Gratis installatie en activering op locaties met een coaxaansluiting

3 BA-aansluitingen
Voorbeeld: Een marketingbedrijf met
3 BA-aansluitingen en 1.300 maandelijkse
belminuten (50% nationaal vast, 35%
nationaal mobiel en 15% internationaal).

4 BA-aansluitingen
De opzegging van uw huidige telefoonabonnement en de
overdracht van uw telefoonnummers regelen wij voor u.
De eventuele daarmee verbonden kosten blijven te uwer last.

Voorbeeld: Een drukkerij met
4 BA-aansluitingen en gemiddeld 4.300
belminuten per maand (63% nationaal vast,
20% nationaal mobiel en 17% internationaal).

Kosten per maand

Kosten per maand

