Wie is redworks?

Redworks is een snel groeiende telecom
operator voor de zakelijke markt,
Omdat zij met haar frisse kijk op telecommunicatie
complexe vraagstukken transparant, begrijpelijk en
toegankelijk maakt voor de klant.
Met een duidelijke focus op zakelijke dienstverlening , een
transparant en fair prijsmodel positioneren wij ons op de
markt als gedegen concurrent voor de grote jongens.
Want zeg nou eerlijk, wie wil er nou niet goedkoper
bellen en daarbij vooruitgaan in functionaliteit, kwaliteit en
service?

Welke diensten levert Redworks?
Redworks levert vaste en mobiele telefonie voor de
zakelijke markt, zowel hosted als on-site oplossingen.
U beslist! Wil ik mijn telefooncentrale plaatsen in the cloud
en uitbesteden aan een professionele partij? Of wil ik
eenvoudigweg mijn huidige centrale omzetten naar
IP-telefonie met hogere bereikbaarheid en HD-gesprekskwaliteit? En dat voor een fractie van mijn huidige kosten?
Vast, mobiel, het maakt tegenwoordig niets meer uit!
Flexibiliteit en bereikbaarheid zijn de keywords van dit
decennium. Integreer daarom nu al uw mobiele toestellen
volledig in de kantooromgeving om zo extra voordelen te
behalen.

Waarom zou u kiezen
voor IP-telefonie?
= Lagere kosten, transparant prijsmodel:
bespaar aanzienlijk op uw huidige telefonie
kosten
= Een aanspreekpunt voor al uw
telecommunicatie vraagstukken
= Erg schaalbaar: Makkelijk uitbreiden en
inkrimpen, zonder extra kosten
= Tussen vestigingen gratis bellen
= Geen grote investeringen of
onderhoudscontracten
= Makkelijk zelf beheren, geen kennis vereist
= Mis geen enkel telefoongesprek meer!
Verhoog uw bereikbaarheid t.o.v. ISDN met
onze High-Availability oplossingen en door
integratie vast-mobiel
= HD gespreks- en videokwaliteit.
= Time is money! Verhoog de productiviteit van
uw medewerkers met Unified Communications.

Betrouwbaarheid!
Redworks beschikt over een geheel redundant
uitgevoerde eigen infrastructuur en netwerk.
Hierdoor bent u gegarandeerd van een hogere
beschikbaarheid en bereikbaarheid.

Twee eenvoudige varianten
SIP-Trunk: U heeft een eigen centrale
en bent hier tevreden over. Mogelijk bij
zowel hybride als ISDN-only centrales
(middels converter).
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Hosted-PBX: Nog geen eigen centrale of is uw centrale
aan vervanging toe? Makkelijk instappen zonder hoge
investeringen en voor een minimale prijs genieten van
uitgebreide functionaliteit en flexibiliteit.

Wie zijn onze klanten?
Van kleinbedrijf tot grote enterprises, gemeentes en overige overheidsorganen, van makelaarskantoren tot de
slager op de hoek. Vanwege het prijsmodel kunt u makkelijk instappen zonder hoge kosten: IP-telefonie is dus voor
iedereen!

Gratis een vrijblijvende scan!
Neem voor een geheel vrijblijvende en gratis scan van uw
huidige telefonie oplossing contact op met een van onze
medewerkers. Zij rekenen graag uit hoeveel u nu te veel
betaalt en geven u een vrijblijvend advies over te behalen
voordelen.

Bel ons: 088-2220444
Of bezoek: www.redworks.nl

