Voiceworks Blue Tarieven
Voiceworks Blue biedt u alles-in-één bundels; onbeperkt bellen en sms’en binnen Nederland
inclusief data. Deze bundels geven uw maximale controle over uw kosten. Voiceworks Blue is
al beschikbaar vanaf één gebruiker. In dit overzicht staan de verschillende mogelijkheden van
Voiceworks Blue.
Voiceworks Mobile Blue

Per maand

Over Voiceworks Mobile Blue

BLUE Business

€ 39,-

Voiceworks Mobile vormt de basis van het aanbod

onbeperkt bellen en sms’en
2 mobiele nummers
1 GB data

het u al veel meer dan wat u van mobiele telefonie bent
gaan verwachten. Bij Voiceworks Mobile Blue heeft u de

• Buitenbundel Data is € 0,10 per MB, per sessie wordt het per 1 KB naar
boven afgerond.
• Met de Voiceworks Mobile Blue bundel kan onbeperkt worden gebeld naar
vaste en mobiele Nederlandse nummers.
• Fair use Policy is van toepassing.

onbeperkt belt en sms’t in Nederland. De voordelen:
• 2 mobiele nummers op 1 simkaart
• Vast nummer op mobiel mogelijk

Per maand

• Vanaf 1 gebruiker

BLUE Executive

€ 49,-

• Geen vaste aansluiting meer nodig

FMC Pack
Bij Voiceworks Mobile Blue Executive en Premium krijgt u

• Buitenbundel Data is € 0,10 per MB, per sessie wordt het per 1 KB naar
boven afgerond.
• Met de Voiceworks Mobile Blue bundel kan onbeperkt worden gebeld naar
vaste en mobiele Nederlandse nummers.
• Fair use Policy is van toepassing.

Voiceworks Mobile Blue

Per maand

BLUE Premium

€ 59,-

onbeperkt bellen en sms’en
2 mobiele nummers
1 vast nummer
2 GB data

n l

keuze uit 3 aantrekkelijke alles-in-één bundels waarmee u

Voiceworks Mobile Blue
onbeperkt bellen en sms’en
2 mobiele nummers
1 vast nummer
1 GB data

het FMC Pack. Hiermee is het mogelijk een vast nummer
uit te laten komen op uw mobiele toestel. Andersom kan
ditzelfde vaste nummer gekozen worden als afzendernummer
bij een uitgaande oproep. Dit biedt u dus de mogelijkheid om
tegelijkertijd een vast en een mobiel nummer te gebruiken
op uw mobiele toestel. Op deze manier bent u altijd en overal
vast en mobiel bereikbaar.

Bereikbaarheidsapp Reach
De bereikbaarheidsapp Reach van Voiceworks biedt u

• Buitenbundel Data is € 0,10 per MB, per sessie wordt het per 1 KB naar
boven afgerond.
• Met de Voiceworks Mobile Blue bundel kan onbeperkt worden gebeld naar
vaste en mobiele Nederlandse nummers.
• Fair use Policy is van toepassing.

een ongekende flexibiliteit en mogelijkheden om uw
eigen bereikbaarheid tot in de puntjes te definiëren.
Elke gebruiker kan tot in detail aangeven wat er
dient te gebeuren met binnenkomende & uitgaande
telefoongesprekken en SMS-berichten. U kunt deze
namelijk routeren op basis van onder andere:
• Bestemmingsnummer (bij gebruik Dual Mobile Number)
• Tijdstip / datum
• Aantal seconden overgangstoon
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• Afzendernummer (adresboek)

r

s .

mobiele telefoniediensten van Voiceworks, doch biedt

True Freedom of Speech

Overzicht en gebruikersgemak
Via Operator Online, onze overzichtelijke en gebruiksvriendelijke webtool, heeft u realtime
inzicht en controle over uw verbruik van voice, data en SMS. Wanneer u zowel vaste als mobiele
telefonie afneemt bij Voiceworks ontvangt u één overzichtelijke factuur. Met een druk op de
knop kunt u zien wie waar naar toe heeft gebeld, hoe lang en welke kosten hiermee gemoeid
zijn. Als u echt wilt profiteren van de mogelijkheden van vast-mobiel integratie, raden wij u de
diensten Mobile Connect Blue of Managed Mobile Blue aan.

Mobile Connect Blue
Mobile Connect Blue

(onbeperkt bellen en sms’en + FMC Pack + 1GB data)

Per maand
€ 49,00

• B
 uitenbundel Data is € 0,10 per MB, per sessie wordt het per 1 KB naar
boven afgerond.
• Mobile Connect Blue  dient te worden afgenomen in combinatie met een
Voice Connect trunk op de PBX.
• Mobile Connect Blue  dient te worden afgenomen over een separate
Voiceworks EWAN EVC.
• De kosten van gesprekken vanaf een mobiel toestel naar de centrale vallen
in de Mobile Connect Blue bundel. Als de centrale een gesprek doorverbindt
naar een extern nummer, worden voor dit deel van het gesprek Voice
Connect gesprekstarieven in rekening gebracht.
• Als in de bereikbaarheidsapp Reach is ingesteld dat (bepaalde) gesprekken
niet via de centrale lopen, dan worden voor die gesprekken de Voiceworks
Mobile gesprekstarieven in rekening gebracht. Deze kosten vallen niet in de
Mobile Connect Blue bundel.
• Exclusief Voice Connect kanaal.
• Fair use Policy is van toepassing.

Beschikt u over een telefooncentrale?
Mobile Connect Blue verbindt het brede gamma
aan faciliteiten van uw telefooncentrale met het
gebruikersgemak van mobiele telefonie. Door uw
telefooncentrale te koppelen komen alle faciliteiten
waaraan u bij vaste telefonie gewend bent op uw mobiele
telefoon beschikbaar. De voordelen:
• 2 mobiele nummers op 1 simkaart
• Vast nummer op mobiel
• Vanaf 1 gebruiker
• Bellen van en naar verkorte kiesnummers
• Mobile Presence
Mobile Connect Blue dient altijd te worden afgenomen in
combinatie met een Voice Connect kanaal op de telefoon
centrale. Kosten van één Voice Connect kanaal is € 4,00.

One size fits all
Managed Mobile Blue
Managed Mobile Blue

€ 49,00

Managed Mobile Blue overschrijdt alle grenzen op het
gebied van vast-mobiel integratie door hosted en mobiele
telefonie met elkaar te verenigen. De voordelen:
• 2 mobiele nummers op 1 simkaart
• Vast nummer op mobiel
• Vanaf 1 gebruiker

n

• B
 uitenbundel Data is € 0,10 per MB, per sessie wordt het per 1 KB naar
boven afgerond.
• Met Managed Mobile Blue kan onbeperkt worden gebeld naar vaste en
mobiele Nederlandse nummers.
• Fair use Policy is van toepassing.
• Exclusief Managed Voice gebruiker € 10,00

Heeft u al hosted telefonie?

• Bellen en sms’en naar verkorte kiesnummers

s .

l

(onbeperkt bellen en sms’en + FMC Pack + 1GB data)

Per maand

• Onderling gratis bellen
• Alle Managed Voice functionaliteiten mobiel
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combinatie met een Managed Voice gebruiker. Kosten van
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Managed Mobile Blue dient altijd te worden afgenomen in
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beschikbaar

Aansluitkosten

Eenmalig

Activeren nieuwe simkaart*

€ 25,00

Portering extra vast of mobiel nummer

€ 10,00

Bestelling extra vast of mobiel nummer
(geen portering)

€ 2,50

* Inclusief setup, activatie, verzending en één nummerportering.

één Managed Voice gebruiker is € 10,00.

Toelichting op de mobiele diensten van Voiceworks staan beschreven in
de afzonderlijke mobiele Dienstbeschrijvingen. Alle prijzen zijn in euro’s
en exclusief BTW. Alle tarieven zijn onderhevig aan prijswijzigingen.
Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

True Freedom of Speech

