TELEFONNÍ LINKA PREMIUM
MODERNÍ ŘEŠENÍ PRO EFEKTIVNÍ
KOMUNIKACI V RÁMCI FIRMY

Telefonní linka Premium je plnohodnotnou alternativou k hlasovým pevným
linkám. Kromě standardních telefonních funkcí nabízí i funkce virtuální pobočkové
ústředny a tzv. konvergentní služby.
PROČ ZVOLIT NAŠE SLUŽBY?

KDO SLUŽBY VYUŽIJE?

 Moderní technologie VoIP s funkcí pobočkové ústředny,

 Každá firma bez rozdílu velikosti, která potřebuje komunikovat

například přesměrování hovorů, konferenční hovory, zkrácená
interní čísla.
 Volání na pevné linky ve firmě zdarma.
 Sjednocení plateb za všechny naše služby.
 Přenesení stávajícího čísla od jiného operátora zdarma.
 Jednoduché ovládání služeb na stránkách Můj T-Mobile.

se svými zákazníky a účelně a efektivně řídit příchozí a odchozí
hovory, včetně volání mezi svými zaměstnanci.
 Firmy, které chtějí využít služeb, jež jsou dostupné pouze
na pobočkových ústřednách.

DETAILNÍ POPIS SLUŽBY:
Služba Telefonní linka Premium nabízí pevné hlasové služby jako plnohodnotnou alternativu ke klasickým pevným telefonům. Služba je založena
na VoIP technologii, tedy připojení „stolních“ IP telefonů pomocí internetové konektivity se sítí T-Mobile. Uživatel využívá standardní pevné
telefonní číslo, které si může přenést od stávajícího operátora nebo může získat nové. Díky moderní technologii VoIP nabízí služba Telefonní
linka Premium nové funkcionality společně s vysokou flexibilitou změn. Zároveň přináší úspory provozních i investičních nákladů, konkrétně pak
například použitím jediné linky jak pro hlasový, tak i datový provoz současně.
Služba zároveň zákazníkům nabízí standardní funkce pobočkové ústředny, a tak je ideálním řešením pro společnosti, které se nechtějí starat
o takové zařízení a pořídí si kompletní řešení v podobě služby od operátora. Nezáleží, zdali má uživatel pouze dva telefonní přístroje, nebo jich
plánuje využívat stovky. Služba nabízí jednoduché rozšiřování i snižování počtu uživatelů v síti, aniž by tyto změny přinášely jakékoliv technické
či funkční omezení a další zvýšené náklady.
Nedílnou součástí služby je možnost používání rozšířených funkcionalit mezi pevným a mobilním telefonním číslem, které umožní skutečné spojení
některých vlastností dvou telefonních přístrojů pro jednoho uživatele. Služba navíc nabízí celou řadu doplňkových služeb, jako jsou přidržení
hovoru, konferenční hovory, definice zakázaných čísel, automatické zpětné volání, souběžné vyzvánění či multipřesměrování (Hunt group).

SLUŽBA NABÍZÍ

NEJVYUŽÍVANĚJŠÍ SLUŽBY

 Přenos hlasu pomocí moderní technologie Voice over IP

 Hlasová schránka

 Širokou škálu užitečných telefonních služeb a aplikací

 Zkrácená volba

 Nové možnosti komunikace díky Sjednocené komunikaci

 Čekající hovor

 Připojení IP telefonních přístrojů

 Přesměrování volání

 Připojení klasických analogových zařízení pomocí převodníku

 Identifikace volajícího (CLIP a CLIR)

 Ovládání služeb na stránkách Můj T-Mobile

 Trojstranný hovor
 Přepojení hovoru
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