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Mobi(e)liseer jouw telecom vragen
Hoe blijf je als bedrijf tegenwoordig goed telefonisch bereikbaar?
Ontwikkelingen op het gebied van telefonie gaan razendsnel en de
opties nemen alleen maar toe. Telecom is in beweging, maar als
ondernemer wil je geen dagtaak hebben aan het bijhouden van al
deze ontwikkelingen.

De uitdaging: Beheer en aanpassingen doorvoeren
bij cloud telefonie
Net een mooie telecomoplossing gekocht, en dan? Het is de wens
om altijd en overal te kunnen werken, ongeacht het device. Bij Axoft
merken we dat veel bedrijven moeite ervaren met het beheren van
de telefooncentrale. We krijgen bijvoorbeeld regelmatig vragen
over aanpassingen in de callflow. Dit zijn lastige softwarematige
aanpassingen, waarvoor de klant regelmatig zelf niet de kennis in
huis heeft. Hetzelfde geldt voor SIM-kaartbeheer, wat vaak een
lastige en tijdrovende taak is. Om nog maar niet te spreken over het
inrichten van de kostenplaatsen op facturatiegebied. Dit zijn slechts
enkele telecomvragen waar onze klanten mee worstelen.

Facturatiebeheer

De oplossing: Maak gebruik van Axoft EASY Telecom
Support

Storingen

Naar aanleiding van deze vragen, hebben we bij Axoft een service in
het leven geroepen: Axoft EASY Telecom Support. Een hele mond vol,
maar wat houdt het precies in?

Gebruikersvragen

Aanpassingen in uw callflow
Axoft IT & Telecom kan u ondersteunen bij aanpassingen in de callflow (telefooncentrale) van uw bedrijf. Denk hierbij aan de volgende
voorbeelden:

Axoft EASY Telecom Support
Telefoon: 088 - 221 08 88
E-mail: service@axoft.nl

•
•
•

Nummers doorschakelen
Aanpassen van uw voicemail
Aanpassen van uw automatische berichten

SIM-kaartbeheer
Met het beheer van de SIM-kaarten ondersteunt Axoft bij
allerlei diensten die gekoppeld zijn per SIM. Denk hierbij
aan een SIM-wissel voor uw medewerkers of het aan- en
uitschakelen van voordeelmodules. Ook het blokkeren en
activeren van SIM-kaarten kan door de afdeling Service &
Control worden uitgevoerd:
• Fysieke levering SIM-kaarten
• Wisselen van SIM-kaarten indien benodigd
• Blokkeren en/of toevoegen diensten per SIM-kaart
Advies, ondersteuning en levering hardware
Service & Control van Axoft kan u voorzien van advies,
ondersteuning en levering voor de volgende zaken:
• Mobiele hardware en accessoires
• Aanvullende en/of nieuwe diensten, bijvoorbeeld het
uitbreiden van een abonnement
• Inzien verbruik en waarschuwen bij hoogverbruik per
aansluiting
• Contractovernames
Klachtenprocedure en -beheer
Heeft u diensten afgenomen waar u niet geheel tevreden over
bent? Ook in dit geval zal Axoft Service & Control er alles aan
doen om u te ondersteunen. Wij leggen de klacht in bij de
desbetreffende leverancier en maken ons hard voor uw bedrijf.
U hoeft u geen zorgen te maken over voortgangsbewaking en
afwikkeling van de klacht, dat doen wij voor u.

Axoft EASY Telecom Support
Telefoon: 088 - 221 08 88
E-mail: service@axoft.nl

Facturatiebeheer
Gaat er iets mis met de facturatie van de diensten of is er
een aanpassing nodig? Axoft zoekt dit voor u uit:
• Facturatie disputen
• Beheren kostenplaatsen (indien mogelijk)
• Ondersteuning billingportal (indien mogelijk)
Storingen
Ondervindt u problemen met de dienst? Service & Control
neemt contact op met de juiste leverancier en afdeling om
deze storing voor u zo spoedig mogelijk te verhelpen.
Gebruikersvragen
Ook voor uw vragen voor het gebruik van diensten of
hardware bent u bij Service & Control aan het juist adres.

De pluspunten op een rij:
•
•
•

Met Axoft EASY Telecom Support kunt u al uw
telecomvragen en -veranderingen in één keer
uitbesteden.
Met Axoft EASY Telecom Support heeft u geen
onvoorziene kosten meer op Telecomgebied.
Met Axoft EASY Telecom Support kunt u zich
weer focussen op ondernemen, wij regelen de
rest.

Meer weten? Neem contact op!

