Onepager | ONE Mobile

Met ONE Mobile heeft u de
mobiele telefoniekosten van
uw bedrijf volledig in de hand.
U kunt de kosten voorspellen
en beheersen, terwijl uw
medewerkers grenzeloos hun
werk doen, in binnen- en
buitenland. Bovendien
kunnen zij gratis onderling
bellen. Daarnaast is het
eenvoudig om ONE Mobile
uit te breiden als dat nodig is.
Zo kunt u altijd flexibel
reageren op veranderingen.

ONE Mobile
Slimmer en kostenefficiënt
werken met ONE Mobile

Vodafone
Power to you

De voordelen voor u
ONE Mobile is de mobiele telefonie oplossing van Vodafone voor ondernemers in het
MKB. Deze flexibele dienst biedt voor iedere medewerker een passend abonnement op
basis van zijn of haar behoeften. Het ONE Mobile voice-abonnement biedt standaard
scherpe tarieven in en naar alle EU-landen, inclusief Nederland.
Eenvoudig
ONE Mobile geeft u controle over uw
mobiele telefoniekosten. Het ONE Mobile
voice abonnement zonder toevoegingen
is een perfect abonnement met scherpe
tarieven voor medewerkers met een laag
mobiel verbruiksprofiel. U kunt met ONE
Mobile ook ieder abonnement eenvoudig
uitbreiden met diverse worry free
databundels of u kiest juist voor een
scherp geprijsd data only abonnement.

Ieder apparaat verbonden
Naast het standaard ONE Mobile voice
abonnement kunt u voor uw medewerkers
kiezen voor het ONE Mobile data only
abonnement. Dit data only abonnement is
speciaal voor gebruik in laptops, tablets of
andere data-apparaten. Zo bent u altijd en
overal verbonden. Het dataverbruik van dit
abonnement wordt per eenheid
gefactureerd of kan verrekend worden met
een grote EU-databundel.

Onbezorgd roamen
ONE Mobile biedt een ‘Worry-free’ ervaring
voor spraak en datagebruik in alle Europese
landen, inclusief Nederland. Dit betekent
dat overal in de EU uw lokale tarief geldt.
Ook het tegoed van deze aparte
databundels kan verbruikt worden in alle
EU-landen en het datategoed van dezelfde
bundels wordt automatisch in één grote
databundel geplaatst. Reist een
medewerker veel buiten de EU? Geen
probleem. Ook hier heeft ONE Mobile een
passende Rest of World bundel voor.

Toekomstvast
ONE Mobile biedt u als Ready Business
niet alleen flexibiliteit binnen het
abonnement, maar u kunt ONE Mobile
ook altijd eenvoudig uitbreiden met
andere oplossingen uit het zakelijke
Vodafone portfolio. Zo kunt u aanvullend
kiezen voor Security en Managed Mobility
oplossingen, One Net Enterprise, Skype
for Business, Private Cloud
Communications, of VPNfunctionaliteiten zoals nummerplan,
verkort kiezen en PBX-integratie.

1. Basis abonnement
2. EU-uitbreidingen

*

ONE Mobile voice

4GB shared EU data &
worry-free EU voice

OF

12 GB shared EU data &
worry-free EU voice

3. Rest of World uitbreiding (ROW)*

500MB shared RoW data &
worry-free RoW voice

4. Extra data only abonnement

ONE Mobile data

Mogelijk met een 4GB of 12GB EU uitbreiding

Meer informatie
Wilt u meer weten over ONE Mobile? Bezoek de website of neem contact op met
uw accountmanager of Business Partner.
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Een flexibel standaard abonnement
dat samengesteld is op basis van de
behoeften van uw medewerkers;
Worry-free bellen in en naar alle
EU-landen, inclusief Nederland bij de
optionele databundels;
Worry free Rest of World bundel
mogelijk;
Geen onderscheid meer tussen
Nederland en andere Europese
landen;
Al het data-tegoed van bundels met
dezelfde grootte wordt automatisch in
één grote gedeelde bundel geplaatst;
Eenvoudig te combineren met andere
Vodafone oplossingen

