
The future is exciting.

 Ready?

One Business
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De wereld wordt steeds kleiner en de economie is altijd in beweging. De manier en de 
hoeveelheid waarmee mensen en organisaties daardoor communiceren vergroot 
exponentieel. Dit geeft aan dat er vraag is voor overzichtelijke en kostenbesparende 
communicatieoplossingen. Met One Business van Vodafone heeft u de beschikking over 
een internationaal abonnement voor spraak en data voor al uw medewerkers wat 
beheersbare kosten en inzichtelijkheid met zich mee brengt. Hierdoor kunt u zorgeloos 
zakendoen ongeacht locatie en tijdstip. Voor een vast bedrag per maand.



One Business is de allereerste oplossing op de zakelijke markt wat geen onderscheid 
meer maakt tussen Nederland en andere EU landen wat spraak en data betreft en is 
volledig compliant met de EU roaming regulering 2017. Ideaal voor de internationaal 
opererende grote organisatie. De dienst levert grote databundels per klantlocatie 
inclusief spraak en data abonnementen voor medewerkers. De spraak abonnementen zijn 
standaard voorzien van onbeperkt bellen in en tussen alle EU landen, inclusief Nederland. 
En dit geeft u overal toegang tot het internet voor de juiste prijs en de zekerheid en het 
vertrouwen dat u altijd en overal kunt bellen en gebeld worden.
Zorgeloos 

Een van de weinige dingen waar u zich 
zorgen om wilt maken in het bedrijfsleven 
is bereikbaarheid. Voor een vast bedrag 
per maand geeft One Business u een 
zorgeloze ervaring voor spraak en data 
gebruik in alle EU landen, inclusief 
Nederland. One Business is een 4G ready 
oplossing waardoor u altijd de hoogste 
snelheid geniet waar u ook maar bent. 
Wanneer medewerkers een 4G 
ondersteunende mobiele telefoon (of data 
device) gebruiken ervaart men 
automatisch alle voordelen van het 
Vodafone 4G netwerk. Ook geeft het 
gemakkelijk inzicht in het verbruik en de 
kosten van gebruikers. Met One Business 
heeft u de mogelijkheid de totale mobiele 
telefonie kosten beter te voorspellen en te 
beheersen terwijl uw medewerkers zonder 
beperkingen hun werk kunnen blijven 
doen. Zowel nationaal als internationaal. 
Dit zorgt voor een zorgeloze ervaring 
waardoor u zich beter kunt concentreren 
op belangrijkere dingen.

Voordelige bundels
U betaalt een maandelijks bedrag voor 
afname van 1 of meerdere databundels. 
Daarnaast neemt u voor elke medewerker 
een standaard One Business spraak 
abonnement. Optioneel kan het standaard
One Business spraak abonnement 
uitgebreid worden met ook onbeperkt
bellen in en tussen alle ‘Rest van de Wereld’ 

landen voor een voordelig bedrag boven op 
uw normale abonnement. Naast het 
standaard spraak en data is er ook de 
mogelijkheid van een One Business 
data-only abonnement. Dit is een optioneel 
abonnement voor medewerkers met een 
data apparaat, bijvoorbeeld tablet of laptop. 
Zo bent u altijd verbonden waar u ook maar 
bent, ongeacht uw bundel.

In combinatie met bestaande producten 
One Business kan gecombineerd worden 
met verschillende andere oplossingen uit 
het Vodafone portfolio. Zo kan bij One 
Business basic VPN afgenomen worden 
waarmee u onder andere een mobiel 
nummerplan ontvangt en uw 
medewerkers verkort naar elkaar kunnen 
bellen. Indien u behoefte heeft om One 
Business te integreren met uw vaste 
telefonie diensten is er de mogelijkheid 
om One Business plus PBX integratie af te 
nemen. Hiermee creëert u één 
geïntegreerd nummerplan tussen alle 
mobiele en vaste gebruikers. Medewerkers 
kunnen elkaar dan eenvoudig bereiken 
middels een verkort nummer. Zowel Basic 
VPN als PBX integratie in combinatie met 
One Business bieden naast een 
(geïntegreerd) nummerplan meerdere 
functionaliteiten, uw Vodafone 
accountmanager kan u hier meer over 
vertellen.

De voordelen van One Business 
op een rij

• Eerste oplossing van zijn soort op 
de markt 

• Geen onderscheid meer tussen 
Nederland en andere EU landen

• Standaard onbeperkt bellen van en 
naar alle EU landen. 

• Mogelijkheid tot afkopen van 
internationaal bellen in Rest van de 
Wereld landen. 

• Gebruik van grote databundel 
waardoor nog efficiënter omgaan 
met dataverbruik

• Scherp geprijsde bundels 

• Volledig compliant met EU roaming 
regulering 2017

info



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

Data Account 
Bundel EU

EU

Data Account 
Overige landen*

One Business Dé mobiele oplossing op maat voor grote bedrijven

Sim opties
Per medewerker

Data Account Bundels
Per locatie of kostenplaats

50GB  100GB 
200GB  500GB 
1000GB 2000GB 
5000GB

2GB 5GB 
10GB 20GB 

50GB

Geen onderscheid tussen Nederland en andere EU landen voor zowel spraak als data verbruik

Standaard onbeperkt bellen in en tussen alle EU landen inclusief Nederland

Te combineren met: Basic VPN, PBX integratie (CN), Skype for Business, One PBX en One Fixed

Dataverrekening: One Business spraak & data abonnementen verrekenen automatisch dataverbruik met databundels

Optionele diensten: Telecom Expense Management, Device Management, Office 365

Standaard

Optioneel

* Exclusief 26 uitzonderingslanden

One Business EU 
Spraak onbeperkt

One Business 
Overige landen* 
Spraak onbeperkt

One Business
Data Only
abonnement


