ISDN VIA (S)IP

ISDN via (s)ip

Framtidssäkra er växel och
halvera er telefonikostnad!
Har ert företag, som så många andra, en ISDN-växel som
ansluts till telenätet via ISDN-duo eller multi? Då är Weblink
ISDN via (S)IP tjänsten för ert företag, ni framtidssäkrar er
växel och sänker era fasta och rörliga kostnader.
ISDN-duo har upphört
Idag ansluts vanligtvis företagsväxlar antingen med
ISDN-duo (Bri) eller ISDN-multi (Pri). Dessa förbindelser är digitala och används endast för telefoni.
Då supporten för denna anslutningsform upphörde
under 2011 krävs en ny anslutning för att kunna
fortsätta använda sin växel.

Byt till Weblinks ISDN via (S)IP
Weblink IP Phone har tagit fram en ISDN gateway som
ersätter ISDN-duo / multi och ansluter växeln direkt via
en befintlig internetanslutning mot det fasta telenätet.
Denna gateway konverterar SIP till ISDN och gör så att
ni kan fortsätta använda er befintliga företagsväxel
vilket ger lägre kostnader. Ni behöver inte investera
ytterligare i hårdvaran för att uppnå kompabilitet, utan
detta sköter vår utrustning.

PRISJÄMFÖRELSE

Weblink

Startkostnad

Telia

0 kr

2125 kr

2 ISDN-duo

599 kr/mån

600 kr/mån

4 ISDN-duo

899 kr/mån

1200 kr/mån

ISDN-multi 15-kanaler

999 kr/mån

2200 kr/mån

ISDN-multi 30-kanaler

1199 kr/mån

2200 kr/mån

Flyttavgift

0 kr

1475 kr

10-nummerserie

495 kr/år

2640 kr/år

100-nummerserie

495 kr/år

11004 kr/år

PORTERING
Portering av enstaka nummer
Portering av 10 serie

275 kr
1495 kr
Alla priser är exklusive moms och gäller
inom Sverige vid 36 mån finansiering.

Mina sidor
Sköt vidarekopplingar på era telefonnummer
samt se samtalslogg.
Med Weblink kommer ni aldrig missa
inkommande samtal även om växeln av
någon anledning går ner. Funktionen ”Ej nåbar” innebär att inkommande
samtal kopplas om exempelvis till företagets mobiler.

Vi lämnar funktionsgaranti på alla växelsystem
Våra tjänster ISDN via (S)IP och SIP-anslutning fungerar med samtliga växelmärken.

Weblink IP Phone
Gamlestadsvägen 1, 415 02 Göteborg, Sweden
Tel: 031-301 48 10, www.weblink.se

