
Behoefte  
Bereikbaarheid via 
internet, vaste telefonie 
en mobiele telefonie.
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1
Product VFZ
Vodafone Business helpt u met uw vaste en mobiele telefonische bereikbaarheid.  
Dat kunnen we in combinatie met ons eigen vaste internet, maar het kan  
ook in combinatie met de verbinding die u al heeft.
•   One Mobile - One Mobile | Vodafone Businness.
•   Flex Mobile - Flex Mobile | Vodafone Business.
•   Coax Zakelijk Internet Pro - Vast zakelijk internet | Vodafone Zakelijk 
      of Glasvezel - Corporate internet (vodafone.nl).
•   One Fixed Express - One Fixed Express | Vodafone Zakelijk.
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Behoefte  
Optimale bereikbaarheid  
zonder verschil in mobiele 
en vaste telefonie. 

Product VFZ
One Net 
Volledige vaste en mobiele integratie waardoor er geen verschil is tussen  
deze twee werelden.

Als ondernemer wilt u dat u en uw collega’s bereikbaar zijn, voor elkaar en voor 
uw klanten. Met One Net haalt u alle functionaliteiten van een fysieke  
telefooncentrale in huis, zonder daarvoor een grote investering te hoeven doen. 
Altijd en overal bereikbaar met One Net Express | Vodafone Business.
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Behoefte  
Digitalisering van werkprocessen  
zodat ze buiten de hoofdlocatie 
om te gebruiken zijn.

Product VFZ
One Net 
Vodafone Business maakt programma’s als Microsoft Teams 
Kantoor Online (vodafone.nl) en Office365 Office 365 met  
Microsoft Teams | Vodafone Business beschikbaar voor het hele team.  
Dit helpt u en uw werknemers om virtueel samen te werken. Denk aan  
videocalls, chats en samen real time wijzigingen aanbrengen in documenten. 

Vooruit, we gaan ervoor!

https://www.vodafone.nl/midden-groot-bedrijf/oplossingen/one-mobile
https://www.vodafone.nl/midden-groot-bedrijf/oplossingen/flex-mobile
https://www.vodafone.nl/zakelijk/kleinbedrijf/vast/internet
https://www.vodafone.nl/midden-groot-bedrijf/oplossingen/corporate-internet
https://www.vodafone.nl/zakelijk/kleinbedrijf/one-fixed-express
https://www.vodafone.nl/zakelijk/kleinbedrijf/one-net-express
https://www.vodafone.nl/kantooronline
https://www.vodafone.nl/midden-groot-bedrijf/oplossingen/office-365
https://www.vodafone.nl/midden-groot-bedrijf/oplossingen/office-365


Behoefte  
Beveiligingsoplossingen. U wilt u  
dat uw verbinding en apparaten  
beveiligd zijn tegen hacks, zodat uw 
bedrijfsgegevens altijd veilig zijn. 
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Product VFZ
• Uw tablets en telefoons worden voorzien van Mobiele Beveiliging van Vodafone    
    Business. Zo werkt u altijd veilig in de cloud.   
• Beveilig uw Windows-, Mac- of Chromebook-apparaat met Trend Micro Worry-Free Services.   
• Lookout: detecteren en reageren op elke vorm van bedreiging.
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Behoefte  
U wil de zekerheid dat u 
altijd bereikbaar bent.  
Mocht er onverhoopt iets  
gebeuren, zoals een graaf- 
machine op straat die een  
kabel raakt, dan wilt u toch  
nog in de lucht blijven.  
Zodat u altijd vooruit kunt.  

Product VFZ
Mocht onverhoopt de lijn toch verbroken worden  
dan helpt Vodafone Business u met:
• 4G Back-up 
• Aanleggen van een tweede redundante lijn.

Vooruit, we gaan ervoor!

https://www.vodafone.nl/zakelijk/kleinbedrijf/mobiele-beveiliging
https://www.vodafone.nl/midden-groot-bedrijf/oplossingen/lookout
https://www.vodafone.nl/midden-groot-bedrijf/oplossingen/corporate-internet

