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Forced on PBX (MO) Mobile Originated
Alle uitgaande mobiele oproepen worden via een 
SIP koppeling naar de gekoppelde PBX gerouteerd. 
Hierdoor heeft u invloed op het interne belplan en kunt 
u ook gebruik maken van interne extensie nummers.

Vaste uitzonderingen op deze routering zijn gesprekken 
naar de 112 alarm centrale. Deze gesprekken worden 
rechtstreeks gerouteerd.

Forced on PBX (MT) Mobile Terminated
Alle inkomende oproepen lopen tevens via de PBX, 
omdat het mobiele toestel zich als een SIP extensie 
gedraagt kunnen er meerdere nummers worden 
gekoppeld aan dezelfde SIP-naar-mobiel koppeling.

Forced on PBX MT kan op verzoek ook niet worden 
geïmplementeerd, zodat inkomende oproepen 
rechtstreeks op het mobiele toestel wordt afgeleverd.

MaxiTEL Mobiel
MaxiTEL biedt meerdere mobiele varianten aan, een normaal 
mobiel abonnement zoals u dat gewend bent, maar dan met twee 
nummers (vast en mobiel nummer) en een mobiel abonnement 
gekoppeld aan uw bedrijfscentrale.

In deze specificatie-sheet wordt dieper ingegaan op de functies van 
MobileOnCloud

Mobile Free
Geen fancy abonnement, u betaalt alleen de gemaakte kosten. Belt 
u niet? Dan betaalt u niets! Uiteraard kunt u hier een internetbundel 
aan koppelen.

Met dit abonnement heeft u zowel een mobiel- als een vastnummer 
gekoppeld aan uw SIM kaart.

Mobile Bundle
Regelmatige beller? Dan is een bundel voordeliger! Ook hier 
geen lopend contract en u kunt desgewenst een internetbundel 
koppelen.

Met dit abonnement heeft u zowel een mobiel- als een vastnummer 
gekoppeld aan uw SIM kaart.

Koppel tot 9 SIP accounts

Door verschillende SIP accounts te koppelen kunt u doormiddel 
van een cijfer toevoegen aan het gebelde nummer aangeven met 
welk SIP account (en dus met welk nummer) u wilt uitbellen. Wordt u 
gebeld, dan voegen wij dit cijfer ook toe zodat u altijd met het juiste 
SIP account (en nummer) terug belt.

Dienstbeschrijving
Uitgebreide informatie is tevens te vinden in de 
dienstbeschrijving Mobiel.

MobileOnCloud (MoC)

Totale controle met Mobile on Cloud. Uw mobiele toestel wordt 
onderdeel van uw telefooncentrale, dit kan de Hosted VoIP 
omgeving van MaxiTEL zijn, maar ook uw eigen telefooncentrale. 
Onze koppeling is op GSM niveau zodat u dus niet afhankelijk bent 
van internet dekking.

Internationaal

Koppel internationale nummers aan uw SIM, zodat u naar het 
buitenland met een, voor uw gesprekspartner, lokaal nummer belt. 
Terug bellen is voor uw gesprekspartner een lokaal gesprek.

MobileOnCloud PBX functies
PBX functies op het toestel kunnen door de gekoppelde 
centrales worden verzorgt. Niet alle type centrales 
ondersteunden uitgebreide functies (DTMF functies), om 
die reden kunnen PBX functies vanuit de MoC-omgeving 
geactiveerd worden:

Doorverbinden
*3 tijdens gesprek + nummer + #
met ruggenspraak of direct ophangen of * om door te 
verbinden

Conferentie gesprek
*3 tijdens gesprek + nummer + #
Toets 0 om conferentie te starten

Ondersteunde algemene PBX functies
Beschikbaarheidsinformatie (BLF), verkort kiezen, intern 
nummerplan, gespreksopname, nummerweergave
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Waarom kiest u voor MaxiTEL Telecom?
 Bedrijven kiezen voor de innovatieve diensten van MaxiTEL. Redenen:

Proactief, 24x7 paraat servicegericht en betrouwbare telecomprovider

Persoonlijk betrokken

Onderscheidende expertise op elk vakgebied binnen het bedrijf

Razendsnelle en veilige verbindingen via eigen hoogwaardige netwerk

Toekomst vaste- en maatwerk dienstverlening

100% gefocust op uw behoeften

VoIP
Hosted VoIP, Trunk, 
Wholesale diensten

Mobiel
Gekoppeld aan uw

telefooncentrale

Verbindingen
Glasvezel, A/V/SDSL, 

Ethernet, Straalverbinding

SMS
Bulk SMS versturen en 

ontvangen

Over MaxiTEL Telecom
MaxiTEL is telecom provider in de zakelijke markt, ons diensten pakket 
bestaat uit Voice over IP, fax en SMS, Mobiele spraak, Mobiele data, Mobiele 
machine-to-machine (M2M) en connectiviteit oplossingen.

MaxiTEL is sterk in maatwerk, wij leveren maatwerkoplossingen tegen 
standaard tarieven. 

Wij bieden simpele, vertrouwde en voordelige oplossingen die alle op 
dezelfde basispijler rusten: klantvriendelijkheid.

Onze overige diensten


