
Üzleti fejlődés egy gombnyomásra
Költséghatékony, professzionális, a vállalkozás méretére szabott telekommunikációs 
szolgáltatások, felhő alapú megoldásokkal, beruházás nélkül.

Haladjon, fejlődjön Ön is az üzleti siker útján bővíthető tele-
kommunikációs szolgáltatásainkkal!

Ha induló vállalkozásként otthonról dolgozik, akár a konyha- 
asztal mellől is a megbízható, elérhető cég benyomását 
keltheti Telefonáló és Faxoló szolgáltatásunk segítségével. 
Elérhetőség, mobilitás, megbízhatóság, minőség. Ezek a 
legkisebb vállalkozás számára is nélkülözhetetlenek. 

Ha pedig beindul az üzlet, bátran továbbléphet komplexebb 
megoldásaink irányába! 

Függetlenül vállalkozása méretétől szolgáltatásaink az 
Ön irodájában legalább akkora segítséget jelenthetnek  
Önnek, mint egy „valódi” munkatárs, sőt akár több munka-
társ munkáját is hatékonyabbá tehetik.

Milyen irodai szolgáltatásra lehet szüksége termékeink közül?
Melyek ezen szolgáltatásaink legfőbb előnyei az Ön számára?

Alacsony havidíjak, nincs beruházás, nincs üzemeltetési költség, kedvező percdíjak, telefonpark beruházás 
nélkül kiépíthető. A több irodából álló vagy külföldi irodát is működtető szolgáltatók számára ideális, mert 
a központ és az egyes irodák telefonhálózata egyetlen, beruházás nélkül megvalósítható rendszerbe integ-
rálható – támogatja a nagyobb cégeknél a helyi üzemeltetőt/informatikust.

Még manapság is sok a fax-igényes ágazat. A Faxolóval faxkészülék, papír, nyomtató nélkül faxolhat: időt, 
energiát, költséget takarít meg és nincs elveszett fax – kiválthatja az ezzel járó irodai és adminisztrátori 
teendőket.

Teljes körű call center funkcionalitás beruházás nélkül, IVR (hangos menü). Ideális az ügyfélszolgálati 
hívások lebonyolításához, akár már egy ügyfélszolgálati munkatárs esetén – helyettesíti a recepcióst 
és a titkárnőket.

A legkisebb vállalkozások számára ez a szolgáltatásunk biztosít olcsó, de minőségi elérhetőséget és 
mobilitást – segíti az asszisztenst és a titkárnőt a mikrovállakozásoknál.

NDSL és bérelt vonali internet szolgáltatásunk segítségével irodai telekommunikációs 
igényeinek teljes körét ki tudjuk szolgálni.
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Szerethető és megbízható telekommunikációs szolgáltatóra vágyik?
Az Opennetworks készen áll a kihívásra! 

Ha úgy érzi, készen áll a jövő üzleti kihívásaihoz illő telekommunikációs megoldás bevezetésére, vagy ha korlátozza Önt 
a jelenleg használt technológia vagy szolgáltatója, esetleg vannak még kérdései, hívjon minket és megbeszéljük!

www.opennet.hu

Azért dolgozunk, hogy vállalkozása szolgáltatásaink segítségével 
sikeres legyen, növekedjen és így újabb és összetettebb megoldásokkal tudjuk 
támogatni fejlődését.

+36 1 999-6000
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