EGEO PHONE SYSTEM
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MODERNE
COMMUNICATIE

EGEO PHONE SYSTEM IS EEN MODERNE TELEFONIEOPLOSSING
AANGEPAST AAN DE NODEN VAN ZORGVERSTREKKERS,
OF U NU ALLEEN OF MET MEERDERE COLLEGA’S WERKT.
• Volledige opzet van uw communicatieprotocol
• Installatie van uw eigen centrale, op maat gemaakt
• Installatie van alle toestellen
• Configuratie van alle toestellen
• Gepersonaliseerde opleiding met heldere uitleg
over de werking en de vele mogelijkheden
• Toegang tot alle mogelijkheden van VOIP-telefonie
• Integratie van uw GSM of smartphone in het systeem
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ZORGELOZE
COMMUNICATIE

• Onbeperkt aantal binnenkomende oproepen
• Gepersonaliseerde service
• Backup-toestellen in geval van panne
• Extra service bij onverwachte situaties
• Vermijd een bezette lijn (d.m.v. wachtrij,
doorschakelen, etc…)
• Integratie met uw smartphone via de gratis
app (iOS en Android)
• Integratie met uw website
• Uw eigen operatorpanel om zelf aanpassingen
te kunnen doen
• Automatisatie op basis van tijdstip

FINANCIEEL
3 DUIDELIJK
PLAATJE
• Tot 70% goedkoper dan uw huidige communicatietarieven
• Overzichtelijke factuur
• Online betalen of via overschrijving
• Gepersonaliseerde tariefformules aangepast aan uw noden

WWW.EGEO.BE

4 ROBUUSTE
UITRUSTING
• Professionele enterprise level toestellen inbegrepen
• Connectie met Bluetooth headsets mogelijk
• Sterk beveiligde communicatie dankzij professionele encryptie
• Volledige garantie
• Professionele kwaliteit
• Installatie inbegrepen

WAAROM
MET EGEO
WERKEN?
EGEO is een Belgische firma opgericht door en voor zorgverstrekkers. Doordat wij bij EGEO met onze beide voeten in de
realiteit van de medische wereld staan, weten we ook wat de
echte noden zijn van uw professionele omgeving.
Onze producten en diensten worden steeds grondig in de praktijk
getoetst. Zo zorgen we ervoor dat u op beide oren kan slapen.
Wil u meer weten over EGEO, neem dan eens een kijkje op onze
website of kom eens langs bij ons op kantoor. Of nog beter, kom
langs in onze groepspraktijk en beleef onze oplossingen meteen
in “Praktijk Driesprong” te Hoevenen.

EGEO bvba
Kapelsesteenweg 201, B-2180 Ekeren
03 369 94 67 | info@egeo.be | www.egeo.be
BTW: BE0537191443 | RPR Antwerpen - Afdeling Antwerpen

KRIJG NU ALS
NIEUWE KLANT
VOLLEDIG GRATIS
UW EIGEN MOBIELE
VOIP-TELEFOON
• Sluit automatisch aan op uw centrale
• Oplaadpunt meegeleverd
• High definition kwaliteit
• Ontvang tot 4 oproepen simultaan
• Intercom en call forwarding
• 10 uur gesprekstijd
• 100 uur stand-by
• 1,8 inch kleurendisplay
• Muurmontage mogelijk

