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Nee, CallVoip 
groeit met u mee 

We krijgen meer 
mensen. Hebben we nu ook 

een nieuwe telefoon-
centrale nodig?

Tariefvergelijking CallVoip Telefonie - KPN  tarieven per 01-01-2008

Eénmalige kosten KPN CallVoip besparing
porteren bestaand nummer 39,96 15,00 62%
aanvragen nieuw nummer 39,96 15,00 62%
   
Vaste kosten (maand) KPN CallVoip besparing
analoog (1 nummer) 15,53 4,00 74%
ISDN2 (4 nummers) 22,36 10,00 55%
   
Gesprekskosten binnenland KPN CallVoip besparing
regionaal piek 0,0243 0,0168 31%
regionaal dal 0,0110 0,0080 27%
nationaal piek 0,0369 0,0168 54%
nationaal dal 0,0175 0,0080 54%
mobiel (kpn) 0,1394 0,1303 7%
   
Gesprekskosten buitenland KPN CallVoip besparing
België 0,0703 0,032 54%
Duitsland 0,0643 0,025 61%
Frankrijk 0,0714 0,027 62%
Italië 0,1216 0,024 80%
Marokko 0,4122 0,035 92%
Oostenrijk 0,1501 0,030 80%
Spanje 0,1216 0,050 59%
Turkije 0,1368 0,075 45%
Verenigde Staten 0,0643 0,025 61%
   
 KPN CallVoip 
Online telefooncentrale x doorschakeling, voicemail, wachtmuziek
  interactief menu, fax naar e-mail 

Online centrale 
met onbeperkt 
aantal lijnen



 Waarom CallVoip Telefonie?

• Hoge gesprekskwaliteit en betrouwbaarheid

• Flexibiliteit door de online telefooncentrale

• Kostenbesparing op abonnements- en

 gesprekskosten

• Werkt over elke bestaande breedbandverbinding

• U kunt uw huidige telefonie infrastructuur 

 blijven gebruiken
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Voorbeeld Assurantiekantoor

Situatie
Een assurantiekantoor met 12 werknemers heeft 4 ISDN lijnen die aangesloten zijn op 
een ISDN centrale. Er wordt met name gebeld binnen Nederland en vier medewerkers 
werken vaak vanuit huis. De huidige centrale is eigenlijk te klein als iedereen op 
kantoor aanwezig is en inmiddels ook al weer 7 jaar oud. Men vraagt zicht af op welke 
wijze de centralecapaciteit kan worden uitgebreid: moet er een andere centrale worden 
aangeschaft of biedt VoIP een oplossing?

Oplossing
De huidige telefoon- en faxnummers zijn geporteerd naar CallVoip. De nummers 
worden geregistreerd op IP toestellen en CallVoip voorziet in de online centrale-
faciliteit. Men heeft gekozen voor 10 vaste IP toestellen en 2 IP DECT toestellen. De 
bestaande fax blijft behouden voor uitgaand verkeer, inkomende faxen komen binnen 
via e-mail als PDF. De werknemers die vaak thuis werken krijgen een IP DECT toestel, 
de gesprekken tussen kantoor en thuiswerkplek zijn gratis. De telefoniekosten komen 
overzichtelijk op één totaalfactuur. 

Investering bedrag
10 x Grandstream GXP-2010 1.084
6 x Siemens C470 IP DECT 580
portering 2 nummers 30
16 interne nummers 80
totaal 1.821

Besparing
(per maand excl. btw) oud nieuw besparing
abonnement 89,44 13,17 76,27
gesprekskosten (gem.) 285,00 184,00 101,00
totaal 374,44 197,17 177,27

De maandelijkse beparing is bijna 180 Euro, per jaar komt dit neer op een 
bedrag van ruim 2.000 Euro. Er hoeft niet te worden geïnvesteerd in een 
eigen telefooncentrale en dit kantoor kan heel eenvoudig haar capaciteit verder 
uitbreiden door extra toestellen aan te sluiten.

Extra voordeel: Een aantal medewerkers heeft het privénummer geporteerd naar 
CallVoip en belt met de Siemens C470 IP DECT zowel zakelijk als privé met een 
besparing van ruim 100 Euro per jaar.




