Fuzer Pure Cloud
Een eigen telefooncentrale,
vaste nummers, SIM kaarten
en videoconferenties ,
gebundeld in één prijs per
gebruiker per maand !

Optimaliseer uw bedrijfsresultaten dankzij de ultieme bereikbaarheid
Mobiliteit is primordiaal voor bedrijven, eenvoud is goud waard. Bedrijven moeten tevens
bereikbaar blijven voor klanten, leveranciers, partners en de interne communicatie hoort vlot te
verlopen. Met Fuzer Pure Cloud Mobile bent U mobiel en blijft U bereikbaar dankzij een
volledige integratie van uw telecommunicatie omgeving: eigen cloud based telefooncentrale,
vaste nummers, SIM kaarten en een unieke browser gebaseerde collaboratie tool (softphone,
chat, videoconferentie, schermdeling). U combineert eindelijk de verhoogde productiviteit van
Unified Communications met de bereikbaarheid van mobiele telefonie.

Uw voordeel

Uw eigen telefooncentrale in de Cloud



Oproepen naar uw professioneel nummer
worden doorgeschakeld naar uw
kantoortelefoon, mobiele telefoon en
Fuzer Connect.



Schakel gesprekken door van het ene
toestel naar het andere en geniet van de
ultieme vrijheid

Telefooncentrale in de Cloud
Verminder uw kosten en stop
met investeren in hardware.
Haal voordeel uit de nieuwste
mobiele en webtechnologie
Verlaag uw telecom faktuur
Stop met het betalen voor
ongebruikte capaciteit en
buitensporige eenheids
tarieven.
Vrijheid & gebruiksgemak
Wordt nog mobieler met
webgebaseerde en grenzeloze
Communication &
Collaboration
Fix Mobile Unification
Sluit uw mobiele telefoon aan
op ons Cloud platform en
gebruik alle functies van een
telefooncentrale op uw mobiel
toestel.










Geen investeringen in materiaal
Bijzonder eenvoudig te implementeren
Gemakkelijk op te schalen en
gebruikers toe te voegen
Complete telefoniefuncties
Verkort nummerplan, zelfs op GSM
Vaste nummers in Europa
Rapporten en gebruiksstatistieken
Volledig zelfbeheer

Maak komaf met uw oude tools…
Communiceer vanaf uw mobiele telefoon,
via een webapp (Fuzer Connect) of vanaf
uw kantoortelefoon … wat U ook verkiest.

Perfecte integratie van uw GSM










Uw GSM gedraagt zich als uw vast toestel
Er is geen bijkomende app nodig
Toon altijd uw professioneel nummer wanneer u
klanten of leveranciers opbelt, ook met uw GSM
Bescherm uw privacy, toon uw mobile nummer enkel
aan vrienden en familie
Gebruik het verkort nummerplan ook op GSM
Zie wanneer collega’s bezet zijn, ook op hun GSM
Een bedrijfsvoicemail voor uw GSM
Geen mobiel data connectie nodig

Met de Fuzer SIM kaart gaat U voor de ultieme mobiliteit

Fuzer Connect

Maak komaf met de beperkingen van mobiele telefonie

De unieke web applicatie die gekoppeld is aan uw vaste en
mobiele telefoon en u zo de ultieme mobiliteit biedt.






Blijf beschikbaar op uw mobiel nummer ook al staat uw
mobiel toestel af of er slechte netwerkontvangst is
Vermijd roamingkosten op gesprekken
Geniet van comfortable telewerk, zonder complexe VPN
Geen app of mobiele dataconnectie nodig

Verminder drastisch uw kosten dankzij bedrijfsprijzen
De ultieme telecommunicatie tegen de laagste totaalkosten:
gooi uw individuele forfaits voor uw mobiel verbruik weg en
geniet van de laagste prijzen ongeacht het gebruikte toestel









Browsergebaseerde collaboration op eender welke PC,
laptop of tablet
Zonder app of plugin
Softphone, chat, multi-party videoconferentie en
schermdeling
Schakel gesprekken door van uw softphone naar uw
GSM of vaste telefoon en omgekeerd
Beheer uw professioneel/privé status
Stel je eigen communicatie stromen in
Ook beschikbaar als originele iOS en Android-app







Geen investeringen
Keuze uit verschillende gebruikersprofielen
Connectiviteit met spraaknetwerken van topkwaliteit
Een all-in maandelijkse prijs voor het bedrijf met alle
nationale communicaties (zowel spraak, sms als mobiele
data) en internationale oproepen inbegrepen : Elite !
Eén zelfde tarief voor oproepen vanaf uw vast toestel,
GSM of Fuzer Connect

Pure Cloud opties
Fuzer kan bijkomende diensten voorzien om de Mobile
Collaboration diensten aan te vullen





Hardware en toestellen van de beste kwaliteit
Cloudconnectiviteit via internet (Best Effort) of VPN
(QoS)
Diverse SLA opties
IT-integratie (CRM, ERP of Active Directory)

Over Fuzer
Fuzer is een one-stop-shop operator die ervoor zorgt dat zijn KMO-klanten via zijn cloud-oplossing altijd, overal en veilig
kunnen communiceren en bereikbaar zijn met eender welk communicatiemiddel (gsm, telefoon, chat, video) en eender welk
apparaat (smartphone, tablet, PC, vaste telefoon, headset). Daardoor wordt mobile collaboration gemakkelijk en praktisch.
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