
The future is exciting.

Ready?

One Fixed



€

Met One Fixed halen bedrijven alles uit hun bestaande telefooncentrale, het is dus niet nodig te 
investeren in een geheel nieuwe centrale. De telecom-infrastructuur kan zo altijd meegroeien met 
toekomstige ontwikkelingen. Hiermee halen uw medewerkers meer uit hun werk, en zijn ze 
productiever. U heeft één aanbieder, één aanspreekpunt en de kosten zijn altijd voorspelbaar. One 
Fixed is een schaalbare oplossing, die een perfecte basis biedt om toekomstige behoeften aan 
communicatie en office applicaties in één aantrekkelijk pakket af te nemen. Ook kunt u altijd 
makkelijk nieuwe locaties ontsluiten.

Verbeter de bereikbaarheid van uw traditionele telefooncentrale en 
verlaag de kosten voor vaste telefonie met Zorgeloos bellen nationaal 
en naar de EU. Met One Fixed verbinden we uw telefooncentrale 
eenvoudig met het supersnelle, stabiele en betrouwbare 
breedbandnetwek van Vodafone. We combineren vast en mobiel en 
optioneel, voegen we internet toe. Kortom, u bent ervan verzekerd dat 
u nooit teveel betaalt en uw organisatie maakt optimaal gebruik van alle 
mogelijkheden die vaste telefonie te bieden heeft.

Continuïteit van internet
One Fixed is niet alleen een 
communicatie-oplossing, het is ook een 
instrument om de continuïteit van uw 
online bedrijfsactiviteiten te garanderen. 
Als om wat voor reden dan ook de 
internetverbinding wegvalt heeft u altijd 
nog een betrouwbare, supersnelle 
Wireless back-up via het Vodafone 
4G-netwerk. Dankzij dit netwerk kunt u 
bijvoorbeeld ook snel op een nieuwe of 
tijdelijke locatie aan de slag waar nog geen 
vast netwerk is aangelegd. 
Voor uw vaste telefonieverbinding bieden wij 
ook ERS (Emergency Routing System), 
hiermee blijft u bereikbaar voor uw klanten 
als de onderliggende verbinding onverhoopt 
tijdelijk niet beschikbaar is. 

One Fixed is
Voordelig:
• Zorgeloos bellen fixed/mobile nationaal en 

naar de EU, voor een vaste prijs per maand;
• Scherp geprijsd. De tarieven zijn gemiddeld 

30% goedkoper dan die van andere 
aanbieders;

• Onderling bellen binnen uw bedrijf is 
inbegrepen, zowel naar vaste als naar 
Vodafone mobiele collega’s;

• Geen aansluitingskosten bij 60 maanden 
contracten;

• Extra voordeel in combinatie met internet.

Betrouwbaar: 
• Een Emergency Routing Service (ERS) 

die bij eventuele storing gesprekken 
omleidt naar een ander nummer;

• Wireless backup voor de 
internetverbinding

U krijgt een router op locatie, die 
automatisch naar wireless schakelt zodra 
de primaire verbinding wegvalt. Daarmee 
bent u verzekerd van u onlineverbinding. 
En niet zomaar een verbinding: de backup 
dienst maakt gebruik van de highspeed 
mobiele netwerk van Vodafone 4G, dat 
bovendien continu bewaakt wordt.  

Overzichtelijk:
Eén leverancier, één aanspreekpunt en 
één factuur. Geen zorgen over 
onverwachte kosten. Een geavanceerd 
Telecom Expense Managementsysteem 
(TEM) geeft u helder inzicht in uw 
verbruikskosten per vestiging en per 
medewerker.

Schaalbaar
Geschikt voor meerdere locaties, u kunt 
eenvoudig nieuwe locaties ontsluiten.

Zorgeloos, 
flexibel en 
toekomstvast.
Welkom in de wereld van 
Vodafone One Fixed!



Meer weten?
Neem contact op met uw Vodafone Account Manager of ga naar:
https://www.vodafone.nl/midden-groot-bedrijf/oplossingen/one-fixed/ 
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Additional benefits

Wireless backup voor de internet verbinding

Emergency Routing

Telecom expense Management
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ONE FIXED + INTERNET ONE FIXED (MAATWERK)

Vaste telefonie
10-40
SIP-kanalen

Vaste telefonie
2-1000
SIP-kanalen

Internet
• Vodafone Fiber-

Plus:  50, 100, 200 
of 500Mbps inclu-
sief 4G wireless 
backup

• Coax: tot 500Mbps 
inclusief 4G wire-
less backup

• xDSL: tot 100Mbps

Op basis van 
Vodafone
managed 
breedband
ethernet 
op koper of 
glasvezel

+

ONE FIXED EXPRESS

Vaste telefonie
4 of 8
SIP-kanalen

Internet
• Vodafone 

FiberPlus:  50, 
100, 200 of 
500Mbps inclusief 
4G wireless 
backup

• Coax: tot 
500Mbps inclusief 
4G wireless 
backup

• xDSL: tot 
100Mbps

 

Management 

Optional
Emergency 
Routing:  
gratis bij  
Worry-free

Telecom
Expense
Management


