
 

V5 

TSV-Connect GSM integratie 

Techniek: 

• Complete GSM integratie (All-Inclusive)  

• Geen APP benodigd op GSM toestel, waardoor elk GSM toestel werkt 

• GSM toestel is hiermee een interne toestelgebruiker geworden 

• Optioneel zijn indoordekking en spraakkanalen uit te breiden met een eenvoudige steunzender 

• Maakt gebruik van de GSM infrastructuur van Vodafone  

Algemeen/Functionaliteit: 

• GSM wordt een draadloos toestel op een bedrijfstelefooncentrale 

• GSM met één bedrijfsnummer en één bedrijfs-voicemail 

• SMS berichten ontvangen en verzenden (behoudens premium nummers, vaste nummers en MMS) 

• Centraal beheer van alle mobiele en vaste gebruikers 

• Bereikbaarheid is meetbaar, zowel voor vaste als mobiele gebruikers (zowel inkomende als uitgaande 

gesprekken)  

• Complete GSM integratie, iedere GSM belt uitgaand met een vast bedrijfsnummer, bijvoorbeeld 

doorkiesnummer, hoofdnummer of zelfs een 088 nummer. 

• ‘Intern’ bellen middels 3, 4 of 5 cijferig nummer 

o Display weergave als interne oproep met CLIP 

o Oproepsignaal kan onderscheidend zijn voor interne / externe gesprekken 

o Doordat het GSM toestel een interne toestelaansluiting is, kunt u gebruik maken van de 

routeringsmogelijkheden van uw bedrijfstelefooncentrale, zoals omleiding bij bezet, niet storen, 

groepsoproep, enz. 

o Een tijd gestuurde routeringsmogelijkheid ook voor het 06 nummer is mogelijk middels een 

extra gebruikerslicentie van uw bedrijfstelefooncentale 

o Mogelijkheid om bereikbaarheidsprofielen in of uit te schakelen (Het Nieuwe Werken) 

• De mogelijkheid om de GSM gebruiker buiten zijn doorkiesnummer ook een 06-nummer te laten 
gebruiken op één SIM 

o De GSM gebruiker heeft met de abonnementsvormen met terminatie de keuze om het 06 
nummer mee te zenden i.p.v. het bedrijfsnummer 

o Indien deze persoon belt of gebeld wordt op zijn 2e nummer (06-nummer), is de gebruiker ook 
in gesprek voor zijn collega’s 

• APP-less; zonder APP op uw smartphone optimale bereikbaarheid en Presence informatie op 

telefonistenpost, toestellen en applicatiegebruikers van de bedrijfstelefooncentrale 

o Ook bezetstatus vermelding indien het 06 nummer rechtstreeks gekozen is, daar verkeer via 

bedrijfstelefooncentrale afgedwongen wordt 

o Gebruik van eenvoudige (simpele) GSM toestellen is mogelijk, met behoud van functionaliteit 

(smartphone niet noodzakelijk) 

o Webbased bereikbaarheidsprofiel optioneel voor GSM smartphone met een data abonnement  

o Geen mobiel device management pakket noodzakelijk, omdat er geen gebruik wordt gemaakt 

van APP’s 

• Flat-Fee onderling bellen vast-mobiel, mobiel-vast, mobiel-mobiel 
o Tarieven Onderling gratis bellen, Flat-fee, Data bundels  

o Verkeer van GSM naar bedrijfstelefooncentrale en daarna extern ook flat-flee middels de 

abonnementsvormen met terminering. (All you need plus = 200 units) 

• Data integratie met een private APN, waardoor IP verkeer weer geherrouteerd kan worden naar uw 

bedrijfsnetwerk en uzelf op basis van bestaande policy’s internet/intranet kunt regelen 

o Optioneel pushen van Data, IP adres op SIM, APN 

• Toestellen, alle dual, triple, quatro GSM, GPRS, UMTS 

 

Door al deze mogelijkheden is er sprake van een All-inclusive oplossing, waarbij u als organisatie weer in 

control bent over de bereikbaarheid van uw organisatie. Zowel op spraak gebied als data. 


