FlexPBX

telefonieoplossingen voor uw onderwijsinstelling
Met FlexPBX kunt u uw scholen voorzien van een
telefoniesysteem dat op alle locaties dezelfde
basis heeft, maar toch flexibel genoeg is om aan
de wensen van elke school / onderwijs instelling
te voldoen.
Wat is FlexPBX?
FlexPBX is de redundant uitgevoerde, online
telefooncentrale van AVtel.
Met FlexPBX beschikt u over een onbeperkt aantal
toestelpoorten en alle basisfunctionaliteiten van een
conventionele telefooncentrale “aan de muur” voor
een vaste prijs per maand. De afname zit in het
aantal gelijktijdige externe gesprekken.
FlexPBX kan worden afgenomen op basis van 4, 8,
12,16, 20, 30, 45, 60, 75 of 90 gelijktijdige externe
gesprekken. Gesprekken intern en onderling zijn
onbeperkt en gratis, ook naar de andere locaties
welke gekoppeld zijn in uw organisatie.
Waarom is FlexPBX zo geschikt voor uw
organisatie?
Per organisatie neemt u maar één FlexPBX dienst
af voor alle locaties. U heeft dus niet per locatie
een aparte telefooncentrale meer nodig met een
servicecontract en abonnement voor de telefoonlijnen.
Met FlexPBX heeft u één online telefooncentrale met
een onbeperkt aantal toestelpoorten en maakt het niet
uit hoeveel locaties gebruik maken van deze online
telefooncentrale. U kunt dan ook eenvoudig uitbreiden
en/of per maand inkrimpen als dat noodzakelijk is.
De gesprekskosten en de kosten voor het
telefoonnummer(s)
kunnen
op
de
factuur
gespecificeerd worden per locatie. Op deze manier
heeft u eenvoudig overzicht over de kosten per locatie.

Beheer van de FlexPBX
FlexPBX kunt u eenvoudig zelf online beheren met
de FlexPBX-manager. Met de FlexPBX-manager
kunt u extra gebruikers (toestellen) aanmaken en
ook de routeringen beheren. Via ‘mijnG.AVtel.nl’
kan de school zelf ook de routeringen van de locatie
aanpassen voor bijvoorbeeld een studiedag.
De schoolvakanties kunnen van tevoren worden
ingesteld, zodat er tijdens de vakantie een
afwezigheidsbericht wordt afgespeeld.
En veel meer bekende en onbekende opties zijn
standaard te gebruiken en eenvoudig in te stellen
en te beheren. Kosten voor onderhoud zijn in het
maandbedrag opgenomen.

Voorbeeld:
Een scholengemeenschap met 4 vestigingen heeft
totaal 30 toestellen. De medewerkers bellen veel
onderling, maar zelden met 4 toestellen tegelijk naar
buitenlijnen.
Met een FlexPBX4 heeft u al een oplossing voor
€ 59,- per maand, is dit toch te krap? Dan is met
de FlexPBX8 binnen een paar minuten een overstap
naar 8 buitenlijnen voor € 89,- per maand mogelijk.
Meer weten?
Neem contact met ons op, en wij geven graag nadere
toelichting en informatie:
info@AVtel.nl
035 - 542 49 62
www.AVtel.nl
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