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Firmtel SENS
Je vaste lijn in je broekzak
Je vaste lijn in je broekzak, dat is wat uc volgens Firmtel 
moet zijn. En dit bieden ze dan ook, met Firmtel SENS. 
De ultieme, schaalbare telefooncentrale uit de cloud.

en veel 
voorkomende 
situatie: je 
hebt een 
vaste lijn, een 
smartphone en 
een computer 
of laptop. 

Hoewel dit prima werkt, is het 
alles behalve ideaal. Je kunt 
immers op twee toestellen 
gebeld worden, misschien zelfs 
drie als je een voip-oplossing op 
je pc geïnstalleerd hebt. Firmtel 
kijkt hier anders tegenaan: je 
hebt immers toch een mobiel 
toestel? Dat is alles wat je nodig 
hebt. En dat blijkt ook uit hun 
SENS-oplossing.

VAST, MOBIEL EN ZONDER 
APP Firmtel laat je met SENS 
voor diverse telefoonnummers, 
bijvoorbeeld een vast en een 
mobiel nummer, één toestel 
gebruiken. Met je smartphone 
kun je zelf kiezen 
of je je zakelijke en 
privégesprekken 
wilt ontvangen, 
hetzelfde geldt 
voor vaste lijnen en 
mobiele telefonie. 
Alles met maar één 
simkaart en één 
toestel. Maar je 
kunt er ook voor kiezen om juist 
meerdere toestellen te gebruiken 
voor je telefoonnummers. Per 
klant is er een telefooncentrale 
beschikbaar, waar je smartphone 
op aangesloten is. Daarmee is 
Firmtel ook geschikt voor andere 
voip-toestellen. Ontvang je 
gesprekken op je bureautelefoon, 
computer en smartphone, in 
een volgorde die jij prettig 
vindt. Denk bijvoorbeeld aan 

' Je hebt slechts 
een simkaart 

en een toestel 
nodig, maar 
kunt kiezen 

voor meerdere 
toestellen'
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Firmtel's 
SENS is een 

perfecte oplossing voor iedere 
mkb'er, maar ook een goede 
toevoeging aan het portfolio van 
it-dienstverleners. Je hebt snel 
een schaalbare en betrouwbare 
oplossing in huis die direct 
werkt. Daarnaast zit je niet vast 
aan een abonnement, je kunt 
immers per dag opzeggen. 
Ook maakt Firmtel gebruik 
van de data die je automatisch 
aanmaakt wanneer je belt, die je 
vervolgens weer kunt gebruiken 
binnen je crm-software. 
Maar het prettigste is dat je 
met slechts één toestel al je 
nummers binnen handbereik 
hebt en alsnog gebruik kunt 
maken van meerdere apparaten. 
Alles wat je nodig hebt, zit 
vanaf nu in je broekzak en op 
alle andere plekken waar je het 
nodig hebt.

Prĳs € 7,50 per gebruiker
per maand.
Info firmtel.nl

+   Voor diverse toestellen 
tegelijkertijd te gebruiken

+  Schaalbaar
+  Betrouwbare verbinding
+  Geen app nodig
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'Een 
mobiel 

toestel is 
alles wat je 
nodig hebt'

'Applicaties 
installeren 

is niet 
nodig'

je dagelijkse leven op de zaak. 
Als je gebeld wordt, kun je 
ervoor kiezen om deze oproep 
eerst binnen 
te krijgen op je 
bureautelefoon 
en later pas op 
je smartphone, 
zodat niet alles 
tegelijkertijd 
afgaat. Ben je 
even niet op je 
plek, dan neem je gewoon op 
met je smartphone.
Maar het opvallende en prettige 
hieraan is dat je geen applicatie 
nodig hebt. Waar veel voip-
oplossingen willen dat je een 
app installeert op je computer 
of smartphone, heb je deze 
bij Firmtel niet nodig. Je belt 
namelijk niet via het internet, 
maar via je gsm-netwerk. Hier 
zijn verschillende redenen voor: 
het gsm-netwerk is veel stabieler 
dan een mobiel netwerk of wifi, 

en het netwerk 
is gemaakt om te 
bellen. Waarom 
zou je het dan niet 
gebruiken? Dat is 
wat Firmtel ook 
dacht en daardoor 
heb je geen 
applicatie nodig om 
vanuit te bellen. Wel 

heb je een app nodig om in te 
stellen op welke nummers je wel 
en niet gebeld wilt worden en 
om te zien wie van je collega's 
beschikbaar is. Dat is echter ook 
prettig, je weet immers zeker dat 
de medewerker die je wilt bellen 
niet al aan de telefoon zit.

NIEUWE MOGELĲKHEDEN 
Door de software van 
Firmtel ontstaan er nieuwe 

mogelijkheden, waarvan 
je eerst niet wist dat je ze 
bestonden. Als je belt, wordt 

er bijvoorbeeld data 
aangemaakt. Deze 
data kun je vervolgens 
weer gebruiken voor 
crm-systemen. Hier 
kun je automatisch 
klantgegevens in 
verwerken na een 
telefoongesprek, zoals 

hoe lang je gebeld hebt en hoe 
vaak je met deze klant gebeld 
hebt. Hier hoef je niets voor 
te doen, alles gebeurt volledig 
automatisch. Prettig, want zo 
heb je alle gegevens die je nodig 
hebt, zonder er moeite voor te 
doen.

IT-DIENSTVERLENERS Firmtel 
SENS kun je aanschaffen via it-
dienstverleners. Wel zo prettig, 
want dit zijn de mensen die je 
kennen. Ze weten alles over je 
bedrijf en welke oplossingen je 
gebruikt. Ze weten dus direct 
waar een probleem kan zitten 
en helpen je sneller dan een 
grote telecomprovider. Het is 
prettig dat je als dienstverlener 
weinig moeite hoeft te doen 
om een nieuw abonnement af 
te sluiten, dit doe je simpelweg 
door een stappenplan in een 
webinterface door te lopen. 
Dagenlange trainingen zijn 
daarmee verleden tijd, in 
slechts een paar uur weet 
je precies hoe dit moet. Als 
klant heb je het voordeel 
dat je netwerk binnen een 
dag live is, al kostte het ons 
slechts een paar minuten. 
Je telefoonnummers kun je 
meenemen en je abonnement is 
per dag op te zeggen.


