
Zakelijke telefonie is veranderd en 

toch hetzelfde gebleven. Heldere 

communicatie en directe interactie 

vormen nog steeds de basis. Daar 

voegen wij met Telefonie in de cloud 

alle voordelen van de cloud aan toe. 

Flexibel, schaalbaar, inspelend op 

nieuwe manieren van (samen)werken 

en vaste kosten per gebruiker.

Direct voordeel

Door telecom en IT bij elkaar te brengen, wordt communiceren 

eenvoudiger én efficiënter. Het wordt mogelijk om op elke locatie en met 

elk gewenst device te communiceren zoals jij dat gewend bent. Echt 

overal bereikbaar zijn is binnen handbereik met een vast-mobielintegratie. 

De Telefonie in de cloud-oplossing wordt aangeboden als een dienst. Dit 

betekent geen aanschaf- en onderhoudskosten voor bijvoorbeeld een 

centrale, maar wel telefoneren op het hoogste niveau tegen een vast 

tarief per gebruiker per maand. De abonnementskosten en beltarieven 

van cloudtelefonie zijn daarnaast een stuk lager dan die van traditionele 

telefonie. Hierdoor kan de kostenbesparing soms oplopen tot 70%.

Wij zetten telefonie in de cloud voor je op en leveren alle benodigde 

hardware. Hierbij is een ruime keus aan vaste toestellen, hand- en 

headsets. Ook behoren conference call-opstellingen tot de mogelijkheid. 
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Kostenbesparing Gestroomlijnde 

communicatie

Nieuwste 

technieken

Altijd en overal 

bereikbaar



Lucrasoft VoIP: Express

Met de Express-oplossing wordt een standaard pakket geleverd, 

waarmee je kan profiteren van de voordelen van VoIP: onbeperkt bellen 

binnen Nederland (exclusief service nummers), nummerweergave, 

wisselgesprek, wachtstand, doorverbinden, driegesprek, niet storen, 

doorschakelen, nachtschakeling, bedrijfsvoicemail en voicemail to e-mail.

Lucrasoft VoIP: Flex

De Flex-oplossing is een totaalcommunicatie-oplossing die zowel 

telefoon- als samenwerkingsdiensten combineert. De functionaliteiten 

zijn per abonnement verschillend. Met het Premium+ profiel kan je de 

beschikbaarheid van je collega’s zien, chatten, audio en video bellen, 

vergaderen en samenwerken op elk apparaat.

Lucrasoft VoIP: Vast-mobielcombinatie

De vast-mobielcombinatie van Lucrasoft maakt het mogelijk om via een 

mobiele telefoon gebruik te maken van alle functionaliteiten van de tele-

fooncentrale, zonder tussenkomst van een applicatie. Hierdoor ben je op 

één nummer overal bereikbaar en zijn de kosten laag.

IT Beheer

Lucrasoft IT Beheer

De Zelling 8  

3342 GS Hendrik Ido Ambacht 

t. +31 (0)78 68 11 505

e. itbeheer@lucrasoft.nl 

Bij de Flex-oplossing zijn er drie 

gebruikersprofielen voor vast bellen 

en samenwerken: Base+, Business+  

en Premium+. Het Base+ profiel 

bevat uitgebreide functies die een 

groot deel van de mogelijkheden 

van de telefooncentrale benutten.   

Het Business+ en Premium+ profiel 

bevatten premium functies waardoor 

je optimaal gebruik kan maken van 

de telefooncentrale.

Een goede internetverbinding is een vereiste voor VoIP telefonie. Een zwakke internetverbinding kan zorgen voor krakende of 

wegvallende telefoonlijnen, Wij raden daarom aan om altijd een deel van de internetverbinding te reserveren voor telefonie of om zelfs 

een aparte verbinding hiervoor te gebruiken. Wij kunnen je uiteraard helpen met het opzetten van een gestroomlijnde communicatie! 

Neem gerust contact met ons op door te bellen naar 078-6811505 of stuur een e-mail naar itbeheer@lucrasoft.nl.


