
VAMO
...waar telefonie bij elkaar komt...
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‘...functionaliteiten van vaste telefonie die direct 
beschikbaar zijn voor mobiele gebruikers...’
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‘...het meest gebruikte en meest geliefde communicatiemiddel 
op de werkvloer...’ flexibel.

1) Mobiele telefoon meest geliefd

Meerdere onderzoeken tonen aan dat de mobiele telefoon het meest gebruikte en meest geliefde communicatiemiddel 
op de werkvloer is. De mobiele telefoon wordt gevolgd door e-mail. 
Van de respondenten geeft 65% aan dat zij deze twee communicatiemiddelen het meest gebruiken.  
Na face-to-face gesprekken neemt vaste telefonie pas de vierde plek in!

2) Opkomst mobiele telefonie

Onderzoek geeft als voornaamste reden voor het groeiende gebruik van mobiele telefoons als hét communicatiemiddel 
binnen bedrijven, dat medewerkers naast telefonie graag meerdere, andere communicatiemiddelen direct ter beschik-
king willen hebben. Onderzoekers zien daarbij een opkomst van chat en internetbellen.
Werknemers voelen zich daardoor flexibeler en hebben het gevoel meer tools te kunnen gebruiken.

Een ander onderzoek toont aan dat meer dan 80% van de 
werknemers vast en mobiel bereikbaar zou willen zijn via één 
en hetzelfde telefoonnummer. 
Ook veel bedrijven zien de toegevoegde waarde van 
vast-mobiele integratie en VoIP-telefonie.
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3) Vast-mobiel integratie

Bij Vast-mobiel integratie (vamo) 
wordt het telefoonnummer van het 
vaste toestel met dat van het 
mobiele nummer samengevoegd. 
En in deze combinatie zit de kracht. 
Het gaat namelijk verder dan alleen 
het samenvoegen vaste telefonie en 
mobiele telefonie.

Door de integratie wordt de mobiele 
telefoon volwaardig onderdeel van 
het telefoonnetwerk.
Hierdoor is men onder één nummer 
bereikbaar op zowel het vaste áls het 
mobiele toestel.

Een voordeel van vast-mobiel is dat 
het mogelijk om een collega, op zijn 
interne extensie, op zijn mobiel te bel-
len wanneer die thuis aan het werk is.

Maar ook wanneer men vanuit het 
buitenland belt naar een klant, krijgt 
die keurig het algemene bedrijfsnum-
mer te zien.

‘...door de integratie wordt de mobiele telefoon 
volwaardig onderdeel van het telefoonnetwerk...’
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4) Hoe werkt het?

Mobiele telefonie wordt bij de VoIP aanbieder ondergebracht. U ontvangt van uw provider een simkaart voor uw mo-
biele telefoon. Via de SIM-kaart en het mobiele netwerk staat u dan altijd in verbinding met uw eigen telefoonomge-
ving. Hierdoor kunt u overal gebruik maken van alle functionaliteiten van uw eigen telefooncentrale. U kunt ieder type 
mobiel toestel gebruiken voor deze integratie. In principe heeft u zelfs geen “vast toestel” meer nodig, maar de praktijk 
leert dat een vast toestel toch vaak nog erg handig is. Door een mobiel toestel met een vast toestel te combineren is 
men flexibeler en sneller in communicatie.  

De gebruiker is onder één nummer bereikbaar en heeft bovendien de mogelijkheden van een vast toestel, zoals door-
verbinden, verkort kiezen en conference gesprekken. Hierdoor neemt de bereikbaarheid toe, is er meer continuïteit in 
de communicatie en is men mobieler.

‘...in principe heeft u geen ‘vast toestel’ 
meer nodig, maar dat is een keuze...’
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5) De voordelen op een rij

1. Alle gesprekken, zowel vast als mobiel, kunnen via uw mobiel lopen. In principe is een vast toestel niet meer nodig.

2. Onderling bellen is kosteloos. Wanneer men belt binnen hetzelfde netwerk zijn er geen kosten.

3. Functionaliteiten die de telefooncentrale altijd al aan een vaste telefoon biedt, zijn nu ook mogelijk op de mobiele telefoon,

zoals:

• doorschakelen
• doorverbinden
• conferentiegesprek
• gespreksopname
• callcenter functie
• beantwoorden van andere oproepen

4. U bepaalt zelf met welk nummer u uitbelt, het mobiele nummer, het persoonlijke zakelijke nummer of het bedrijfsnummer.
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‘...onderling bellen is gewoon gratis...’



7       

‘...je vaste toestel en je mobiel in je broekzak...’

De voordelen op een rij 

5. Collega’s kunnen gebeld worden op het verkorte interne nummer.
Vaak is dat een driecijferig nummer waardoor men eenvoudig en snel collega’s kan bellen.

6. Als het vaste toestel wordt gebeld, gaat het mobiele toestel ook over.
U bepaalt zelf met welk toestel u het gesprek aanneemt.

7. Eén van de toestellen niet meer laten overgaan kan ook.

8. Er is één nummer, dus ook één voicemail box voor zowel het mobiele als vaste toestel.

9. De voicemail box kan op twee manieren worden ingericht:
- de voicemail wordt als geluidsbestand naar een mailadres gestuurd.
- ingesproken berichten worden opgeslagen in een voicemail box, zodat deze later via de telefoon

kan worden afgeluisterd.



De voordelen op een rij

11. Per telefoonnummer is de bereikbaarheid in te stellen. De bereikbaarheid kan verschillend
worden ingesteld. Zo kan men de bereikbaarheid buiten kantooruren beperken of uitschakelen.
Ook kan men instellen dat het mobiele toestel buiten kantooruren privé kan worden
gebruikt, zonder nog zakelijk bereikbaar te zijn.

12. Omdat de vaste en mobiele telefonie onder één abonnement vallen, ontvangt men
ook maar één factuur. Hierdoor is er meer zicht op het belgedrag binnen een
organisatie en kan men dit makkelijker analyseren om grip te houden op de totale
kosten voor telefonie.
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‘... vaste en mobiele telefonie onder één abonnement vallen, 
dus ontvang je ook maar één factuur...’



6) Hoe nu verder?

Wij helpen u graag verder met het implementeren van deze oplossing.
Neemt u vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie en een kostenplaatje.

IP Voice Group
Eenspan 19E
3897 AL Zeewolde

T: 088 – 040 5858
E: info@ipvoicegroup.com
www.ipvoicegroup.com
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