
The future is exciting.

 Ready?

Zakelijk vast en 
mobiel worden 1
met One Fixed
Onepager | One Fixed



Alle voordelen van
One Fixed

•	 	Scherpe	tarieven	voor	
nationale en internationale 
gesprekken

•	 	Onderling	gratis	bellen	
naar	collega’s	met	eigen	
vaste	nummers	en	col-
lega’s	met	One	Mobile

•	 	Extra	voordeel	in	combinatie 
met	internet	en	mobiel	van	
Vodafone

•	 	Geschikt	voor	oude	en	 
moderne Telefoon- 
centrales

•	 	Eén	abonnement	voor	al	
uw Vestigingen

•	 	Gebaseerd	op	moderne	 
IP-	en	SIP-technologie

•	 	Makkelijk	op	te	schalen	of	
in	te	Krimpen

•	 	Klaar	voor	de	toekomst

Waarom Vodafone?

Vodafone	is	één	van	de	
grootste	telecommunicatie-
bedrijven	in	Nederland,	met	
meer	dan	5,1	miljoen	klanten. 
Vodafone	heeft	enorme	 
ervaring	met	zowel	mobiele	
als	vaste	communicatie.	 
Kiest	u	voor	Vodafone,	dan	
kiest	u	voor	de	zekerheid	van	
het	grootste	netwerk	ter	 
wereld.	Zo	kunt	u	zich	 
concentreren	op	ondernemen.

Wilt	u	meer	weten	over	de	zakelijke	communicatie	 
oplossingen	van	Vodafone?	Kijk	op	onze	website	of	vul	het	 
contactformulier	in	op	onze	website.

Of u nu een traditionele telefooncentrale 
heeft of werkt met IP-PBX, u kunt altijd 
overstappen op Vodafone One Fixed. Met 
behoud van uw bestaande vaste, fax- en 
088-bedrijfsnummers en vanaf meer dan 
tien kanalen per vestiging. De capaciteit 
is flexibel: u kunt elk moment het aantal 
telefoonlijnen uitbreiden of verkleinen. 
Zonder rompslomp. Vodafone adviseert u 
over de verwachte hoeveelheid telefoon-
verkeer, het type verbinding, de configuratie 
en levert de router of de IP-verbinding. Die u 
vervolgens heel gemakkelijk kunt aansluiten 
op uw centrale. Uiteraard kan Vodafone u 
ook daarbij ondersteunen.

Aanzienlijk	lagere	belkosten
Heeft u eenmaal Vodafone One Fixed, dan 
profiteert u van scherpe tarieven voor bel-
len naar vaste en mobiele nummers binnen 
Nederland. Die liggen gemiddeld zo’n 30% 
lager dan de tarieven van andere aanbieders. 
Onderlinge telefoongesprekken zijn zelfs 
gratis, naar collega’s die met een vaste 
bedrijfstelefoon bellen, maar ook met collega’s 
die met Vodafone One Mobile bellen. Als u 
zowel Vodafone One Fixedals Vodafone One 
Mobile-abonnementen afneemt, krijgt u 
bovendien een extra korting op uw  
nationale gesprekken die kan oplopen tot 
50%. En voor elk gesprek dat langer duurt 
dan een minuut, betaalt u per seconde en 
niet voor elke aangebroken minuut.

Extra	voordelig	in	combinatie,
klaar	voor	de	toekomst
Vodafone One Fixed kunt u voordelig combi-
neren met datadiensten van Vodafone. Vooral 

de combinatie met mobiele abonnementen 
van One Mobile is erg aantrekkelijk. Boven-
dien beschikt u met One Fixed meteen al 
over verbindingen die u in de toekomst ook 
kunt gebruiken als u wilt doorgroeien naar 
Vodafone One Net, een managed PBX-
dienst waarbij vaste en mobiele telefonie 
echt geïntegreerd zijn en u helemaal geen 
centrale meer nodig heeft. Met One Fixed 
bent u dus klaar voor de toekomst.

Voor	uw	kleinere	vestigingen:
One	Fixed	Express
Heeft uw organisatie meerdere vestigingen 
die niet allemaal meer dan tien vaste lijnen 
hebben? Dan biedt Vodafone voor de  
kleinere vestigingen One Fixed Express:  
4, 8 of 10 telefoonlijnen met een standaard 
belbundel van respectievelijk 250, 500 en 
750 minuten naar Nederlandse nummers. 
Die u voordelig kunt opwaarderen met 
internet (4, 10 of 20 Mbps).

Handige	extra’s
Met One Fixed beschikt u ook standaard over 
een calamiteitenservice (optioneel voor 
One Fixed Express). Dat wil zeggen dat uw 
gesprekken bij eventuele storingen auto- 
matisch worden omgeleid naar een ander 
nummer. Zo blijven u en uw medewerkers 
altijd bereikbaar voor uw klanten, elkaar en 
andere relaties. Vanaf 2014 biedt Vodafone 
bovendien een geavanceerd telecom  
expense managementsysteem. Hiermee 
krijgt u helder inzicht in uw verbruikskosten, 
per vestiging en per medewerker. En ziet  
u dus ook haarscherp waar verdere  
besparingsmogelijkheden liggen.

Mobiel	rukt	op,	maar	voor	veel	bedrijven	is	vaste	
telefonie	nog	altijd	een	basisvoorziening	die	veelvuldig	
wordt	gebruikt.	Geldt	dat	ook	voor	uw	organisatie,	dan	
is	het	natuurlijk	mooi	als	u	daar	fors	op	kunt	besparen.	
Zonder	dat	u	meteen	uw	bestaande	centrale	hoeft	te	
vervangen	of	andere	grote	investeringen	moet	doen.	
Met	Vodafone	One	Fixed	verbinden	we	uw	centrale	
eenvoudig	met	het	supersnelle,	stabiele,	betrouwbare	
en	toekomstbestendige	breedbandnetwerk	van	
Vodafone.	En	dat	biedt	behalve	kostenbesparingen	nog	
veel	meer	voordelen.

info



Opties

Emergency 
Routing

Telecom Expense 
Management 
(2014)

€49 p.mnd.

Additionele voordelen

Emergency Routing €0

Telecom Expense�Management 
(2014)

Optie: Flat Fee Bellen nationaal vast en mobiel

€0

ONE FIXED EXPRESS

Vaste telefonie
4, 8 of 10 
IP-kanalen

Internet
4, 10 of 20 MB

Minuten-
bundel
250, 500 of 
750 minuten 
nationaal

€60 tot 
€160 p.mnd.

€0

ONE FIXED + INTERNET

Vaste telefonie
10 - 60 
IP-kanalen

Internet
Glasvezel 
10 - 100 MB

ONE FIXED (MAATWERK)

Vaste telefonie
2 - 1000 
IP-kanalen

Op basis van 
Vodafone 
managed 
breedband 
ethernet op 
koper of 
glasvezel.

+ +

+

ONE 
FIXED BEL 30%

GOEDKOPER
O.B.V. UW 

EIGEN TELEFOON-
CENTRALE

GRATIS VAST 
EN MOBIEL BELLEN 

NAAR COLLEGA’S

TOT 50% COMBINATIE-
KORTING BELLEN VAST 
EN MOBIEL NATIONAAL

TARIEF PER
SECONDE

VASTE
TELEFONIE


