- holder styr på forbindelserne...

IP - Topfunktionel og
moderne telefoni-teknologi

– det dynamiske teleselskab
Orden i forbindelserne
NetTel er sat i verden for at give de danske
virksomheder billigere telefoni – telefoni
som fungerer optimalt. Vi hører til de
sjældne, som kan konkurrere overbevisende på både pris og kvalitet. Det er fordi, IPtelefoni er billigt, og vi samtidigt er baseret
på TDCs solide teknologi. En yderst fornuf-

tig balance mellem investering og kvalitet.
Og så fordi, vi prioriterer en absolut god
servicestil højt. Så vores kunder er meget
glade for såvel NetTels ydelser som for de
penge, de sparer måned efter måned, år
efter år…
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Lyder rigtigt godt!
NetTel insisterer på at levere et kvalitetsprodukt, derfor har vi valgt disse globale
partnere. Med dette setup kører vi med
mindst mulig fysisk afstand, fordi vi får
linjerne leveret direkte af TDC, hvor vores
udstyr også er hosted. Det giver en fantastisk lydkvalitet. NetTels udstyr står hos et
af TDCs hostingcentre med direkte forbindelse til deres backbone for telefoni - solid
forbindelse til TDCs globale net.

NetTel er tilsluttet direkte til TDCs globale net.

Du ringer bare…
Hovedsædet ligger i Aalborg, og vore dygtige forhandlere landet over er vores kundenære underafdelinger. Det sikrer jeres
firma tæt adgang til al den rådgivning, I
ønsker. Vi er mestre i at fortælle om alt det

tekniske, så enhver kan forstå det. … Sååå,
medmindre I ligefrem insisterer på at betale
alt for meget på telefonregningen, så er
der faktisk ikke noget at betænke sig på.

Og hvad skal I så bruge de penge til, som I sparer?

Gode sager på hylderne
NetTels typiske kunder er små og mellemstore virksomheder.
Med mindst 2 ansatte, som vi plejer at sige…
Allerede der er der nemlig gode penge at spare.
Omstilling

ISDN2, ISDNflex og ISDN30

Vi understøtter en lang række eksisterende
omstillingsanlæg. På www.nettel.dk kan du
se en liste over alle de anlæg, der fungerer
optimalt med NetTel. Vi kan garantere, at
det virker, og vore forhandlere er eksperter
i opsætningen.

En gatewayløsning til de omstillingsanlæg,
der ikke understøtter Sip Trunk. Så kan man
alligevel opnå besparelserne, selv om man
beholder sit nuværende omstillingsanlæg.

VoIP One
VoIP One er produktet til kunden, som kun
skal bruge en enkelt telefon eller fax, hvortil der kan kobles en lang række muligheder efter behov.

GSM Trunk
En eller flere GSM kanaler giver flere muligheder, f.eks. gratis telefoni mellem jeres
fastnet og mobiltelefoner samt muligheden
for at ringe til danske indenlandstakster,
selv om du er i udlandet.
Fax

SIP Trunk
En forbindelse mellem jer og NetTel, som er
yderst fleksibel og nem at tilpasse. Mange
relevante funktioner og mulighed for ekstra sikkerhed. Linjen er låst til kunden og
kan ikke misbruges af andre.

www.

Med standarden T38 kan man sende fax
over et computerdatanetværk og modtage
fax valgfrit på telefax eller på email. NetTel
leverer SIP linjer til ægte fax. Vi kan installere et program, så alle kan faxe direkte fra
deres pc.

nettel.dk

IP telefoni fra NetTel
– en sikker vinder

IP telefoni til din virksomhed
Ægte begejstring
NetTel brænder for at følge med i den
elektroniske og digitale udvikling på dine
vegne. Lidt nørd er man vel altid6. Holder
øje. Scanner markedet. Vurderer nøje.

Opdateret kompetence
NetTel hjælper vore kunder bedst muligt både mht. at være med fremme i feltet, og
med at være på forkant med det nyeste,
så I hele tiden er fremtidssikrede. Klar til at
tilføje de nye muligheder til jeres system,
når behovene opstår. Teknologiens fordele
skal udnyttes til at optimere jeres business,
jeres dagligdag.

Best practice
NetTel tilbyder produkter, som er til stor fordel for vores
kunder og deres medarbejdere. Moderne telefoni, som
kan give vores kunder klare kvalitetsmæssige gevinster
eller mærkbare besparelser. Ofte begge dele. Telefoni skal
give kunden en god og behagelig oplevelse - en følelse
af, at man er solidt forbundet til omverdenen.
Vi giver et tjek
NetTel og vores forhandlere tilbyder at gennemgå, hvordan
I bruger jeres telefoni i dag. Det gør vi gratis. Kigger det
hele igennem fra a-z, både med hensyn til mulige besparelser og med fokus på jeres behov. Målet er, at I fremover
bruger jeres telefoni optimalt og til den rigtige pris.
OBS: Vi lytter med fornøjelse til kunder og forhandlere
interesser for nye produkter. Produkter, som I ønsker vide
mere om, og som kunne være interessant for os at tilbyde. NetTel har faktisk allerede produkter liggende, som
vi ikke tilbyder endnu! Vi venter, til markedet er klart…
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Hør nærmere hos din lokale afdeling

