
uw MOBIEL als 
EXTENSIE op uw 
eigen telefooncentrale!
Uw mobiele toestel gekoppeld 
als een vast toestel

In het kort
- Bellen en gebeld worden

- Centraal (online) beheer

- Eigen SIM kaart bij u op voorraad 

Gratis optie tot VastMobiel
- Tot 9 SIP-accounts koppelen

- Alle functies van vast op mobiel

- Koppel internationale nummers

- Intern bellen, doorverbinden

- Beschikbaarheid (presence)

- Mogelijkheid één voicemail

- Geavanceerd doorschakelen

Op zoek naar een
Machine to Machine?
Wij bieden ook M2M abonnementen aan 
tegen zeer scherpe tarieven. Bekijk de 
folder voor M2M abonnementen voor 
meer informatie of neem contact met ons 
op.

Mobile on Cloud
Het meest flexibele mobiele abonnement; bellen en gebeld worden op uw 
mobiele nummer (zoals u gewend bent van mobiele abonnementen), maar met 
de gratis optie om uw mobiele toestel deel uit te laten maken van uw eigen 
telefooncentrale.

Volledige integratie tot negen SIP-accounts (VoIP)
Onze koppeling is op GSM-niveau, zodat u dus niet afhankelijk bent van internet-
dekking. Wij vertalen het GSM signaal naar de verschillende SIP-accounts op uw 
telefooncentrale, hiermee kunt u – met toevoeging van een cijfer aan het gebel-
de nummer – aangeven met welk SIP-account (en dus met welk nummer) u wilt 
uitbellen. Ook bij inkomende oproepen herkent u op welke lijn er gebeld wordt.

Koppel de 4G data aan uw bedrijfsnetwerk
Volledige controle over het dataverkeer is mogelijk als u via een VPN- of fysieke 
verbinding het verkeer van uw mobiele telefoons forceert naar uw bedrijfs-
netwerk. U heeft dan ook volledige controle over eventuele firewalls.

een frisse blik op telefonie!

MaxiTEL Telecom B.V.
Curieweg 4D • 2408 BZ
Alphen aan den Rijn

Direct contact: 
0172 754 000
info@maxitel.nl

Bellen en
gebeld worden

Hosted VoIP of eigen centrale

Bellen en
gebeld worden

Hosted VoIP of eigen centrale



Over MaxiTEL Telecom
Grote kans dat uw bedrijf te veel betaalt voor telecom en 
internet. En wat krijgt u ervoor? Dagenlange wachttijden, 
stroperige callcenters en onpersoonlijke service. 
Herkenbaar? Dan is het tijd voor MaxiTEL.

Al meer dan tien jaar stelt MaxiTEL bedrijven in staat 
fors te besparen en tegelijkertijd te profiteren van snelle, 
persoonlijke en betrouwbare service.

Meedenken en flexibiliteit staan bij ons hoog in het vaandel. 
Waar mogelijk leveren wij de door u gewenste diensten nog 
dezelfde dag voor u op. Meer gemak voor minder prijs;  
dát is MaxiTEL.

Waarom kiest u voor 
MaxiTEL Telecom?
Steeds meer bedrijven kiezen voor de  
innovatieve diensten van MaxiTEL.

• Pro-actief: 24×7 úw betrouwbare telecomprovider
• Persoonlijk betrokken
• Onderscheidende expertise op elk vakgebied
• Razendsnelle en veilige verbindingen via  

eigen hoogwaardige netwerk
• Toekomstbestendige telecom- en  

internetoplossingen
• 100 procent gefocust op uw behoeften

Registraties

    ACM registratienummers:  
    942487 / 942488 / 942489

 MaxiTEL Telecom is lid  
 van vereniging COIN

 MaxiTEL Telecom is  
 RIPE Member

ONZE MISSIE
Door het bieden 

van betrouwbare 
telecomoplossingen 

bedrijven laten 
besparen op tijd, 

zorgen en 
kosten.

Telecom
Alle telecomzaken 

geregeld

Mobiel
Gekoppeld aan uw 

telefooncentrale

VoIP
Hosted VoIP, Trunk, 
wholesale-diensten

Verbindingen
Glasvezel, A/V/SDSL,  

ethernet, straalverbinding

SMS
Bulk SMS versturen  

en ontvangen

Onze diensten
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