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Met One Net kunt u gemakkelijk hunt
groepen en andere slimme routeringen
instellen, waarmee u uw communicatie
nog efficiënter kunt inrichten.
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Voor welke termijn is een One Net
contract af te sluiten? Er zijn diverse
looptijden mogelijk, namelijk 12, 24, 36,
48 en 60 maanden.
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Wat kan ik in de toekomst van
One Net verwachten? Vodafone
werkt voortdurend aan verbetering
en uitbreiding van de One Net
omgeving. Daardoor bent u met One
Net verzekerd van een toekomstvaste
communicatieoplossing. Zo zullen
in de komende tijd nieuwe ‘Unified
Communications’ mogelijkheden
beschikbaar komen (zoals Instant
Messaging en uitgebreide presence
functionaliteiten) waarmee u nog
slimmer en productiever kunt
werken.
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Werkt One Net ook in het buitenland? Vanuit Nederland blijft de mobiele
telefoon in het buitenland gewoon
bereikbaar via (indien van toepassing)
het vaste of verkorte nummer. Ook als u
uw vaste nummer doorgeschakeld heeft.
Verder vervallen bijna alle additionele
functies en gedraagt de mobiel zich als
een ‘standaard’ mobiele telefoon. Het
verschilt per buitenlands netwerk of
diensten zoals doorverbinden en
conference call te gebruiken zijn.
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Wat als de mobiele contracten nog
een tijdje lopen? One Net kan in dat
geval eventueel gefaseerd worden
opgeleverd. Zo kunt u bijvoorbeeld
starten met de vaste verbindingen en
toestellen en later mobiel toevoegen.

Wat betekent het voor
mijn bedrijf?
One Net Enterprise voordelen op
een rij:
• Mis nooit meer een klantgesprek
• Zorgeloos: Één factuur, één contract &
één aanspreekpunt
• One Net verandert met u mee
• Stuur uw vaste nummer mee met
uw mobiel
• Kies zelf hoe u bereikbaar bent

Wilt u meer weten over One Net Enterprise van Vodafone?
Kijk op onze website of neem contact op met Vodafone 08000500.

