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Voordelen

 • hybride en mee-evoluerende oplossing 
voor kmo’s: klassieke telefonie en 
telefonie over IP

 • grote capaciteit wat het aantal 
gebruikers betreft: mogelijkheid om 
meerdere Forum 5000-systemen 
te combineren om de capaciteit te 
verhogen tot 1.000 gebruikers

 • geïntegreerd beheer van alle 
communicatie: telefonie, internet, VoIP, 
e-mail en video

 • optimale mobiliteit binnen de 
onderneming dankzij draadloze 
toestellen en DECT-antennes. Alle 
communicaties op de site van de 
onderneming zijn gratis

 • optimale mobiliteit binnen en buiten de 
onderneming dankzij de “Forum Mobile 
Client”, een smartphone-applicatie voor 
de convergentie van vaste en mobiele 
telefonie. Zo beschikt u ook onderweg 
over alle functies van de Forum ISDN 

500/IP 5000 (doorschakeling vast - 
mobiel, één enkele telefoonboek, één 
enkele voicemail,…) op uw smartphone

 • gedetailleerd chronologisch overzicht 
van de gesprekken, dankzij de functie 
Forum Count

 • efficiënt oproepbeheer en 
gebruiksvriendelijk onthaal dankzij de 
functies voicemail, geautomatiseerde 
ontvangstboodschap en wachtmuziek

 • mogelijkheid om thuis te werken via het 
LAN-netwerk van uw onderneming. 
Met de Forum Softphone (virtuele 
telefoon op pc) kunt u bovendien via 
uw computer telefoneren. Aangezien 
het om een intern toestel gaat, zijn 
er voor u geen telefoonkosten voor 
de interne communicatie en bent u 
steeds bereikbaar op uw professionele 
telefoonnummer

 • uitgebreid gamma telefoons aangepast 
aan de Forum ISDN 500/IP 5000: 
vaste digitale toestellen, vaste 
IP-toestellen en draadloze DECT-
toestellen

 • nieuwe softwareversies bieden nieuwe 
professionele applicaties zoals Unified 
Communications (UC), hotelbeheer en 
gedeelde werkposten (Hot Desking)

 • reeks UC-tools om de communicaties 
eenvoudiger te maken en de 
samenwerking te verbeteren: chatten, 
oproepbeheer, video, gezamenlijk 
bespreken van documenten, …

 • callcenterapplicatie voor kmo’s: 
geautomatiseerd beheer van wachtrijen 
en welkomstberichten (ACD)

 • operatorsoftware
 • gebruik van uw internetverbinding via 

Enterprise Voice (tot 16 spraakkanalen) 
of Explore/PubliLink via Business 
Trunking om uw spraakverkeer te laten 
verlopen en uw kosten te optimaliseren

 • onbeperkt tariefplan (no limit to all) 
naar alle nationale en internationale 
vaste en mobiele netwerken (volgens 
normaal gebruik), beschikbaar op de 
internetverbinding van de Forum ISDN 
500/IP 5000

Forum ISDN 500/IP 5000 
Telefooncentrales en oproepbeheer

Als u een kmo leidt en daarbij kunt rekenen op een 
team medewerkers, dan is de Forum ISDN 500/
IP 5000 precies wat u nodig hebt. U beschikt dan 
over een flexibele oplossing voor 3  tot meer dan 
1.000 gebruikers.

Kies een evolutieve oplossing om te kunnen 
anticiperen op de groei van uw kmo



Forum ISDN 500/IP 5000
Telefooncentrales en oproepbeheer

Een aangepaste Forum ISDN 500/IP 5000 voor iedere kmo
Forum  
524

Forum  
526

Forum 
560

Forum 
5004***

Forum 
5008***

Forum 
5012***

Forum 
5500***

Aantal gebruikers 3 à 12 8 à 36 36 à 192 255 255 255 + 1.000

Max. aantal analoge toestellen* 12 36 192 4 4 4 4

Max. aantal digitale toestellen* 11 24 192 4*** 8*** 12*** -

Max. aantal IP- of SIP-toestellen 32 64 10 255 255 255 + 1.000

Compatibel met Enterprise Voice 
/ Explore / PubliLink / Business 
Trunking

ja ja ja ja ja ja ja

Aankoopprijs** € 916,45

Huur per maand, technische bijstand inbegrepen (contract van 5 jaar) € 29,94

Technische bijstand per maand (optie enkel bij aankoop)  €10,18

Installatie € 356,4 

* Afhankelijk van de configuratie 
** Basisprijs
*** Mogelijkheid om meerdere Forum 5004-8-12 & 5500-systemen te combineren om het aantal gebruikers en toestellen te verhogen
 

Draadloze  
DECT-telefoons

Forum Free 567, 577, 587

Iedereen gaat en staat 
waar hij wil

 • uw medewerkers blijven 
overal bereikbaar

 • u mist geen enkele oproep 
meer

 • oproepen tussen collega’s die 
niet op hun vaste plaats zitten, 
hoeven niet meer via de gsm 
te gebeuren

Vaste  
IP-telefoons

Forum IPhone 5010, 5020, 5030 

Een nieuwe technologie ten 
dienste van uw bedrijf

 • gebruiksvriendelijk menu en 
praktische functietoetsen

 • grafisch scherm
 • telefoneren via het 

datanetwerk van uw 
onderneming (VoIP)

Vaste  
digitale telefoons

Forum Phone 516, 526, 536

Gebruiksvriendelijker kan 
niet

 • gebruiksvriendelijk menu en 
praktische functietoetsen

 • grafisch scherm

Aankoopprijs vanaf 
€ 115,00

Huurpijs 
(contract van 5 jaar)

vanaf 
€ 3,80/maand

Technische bijstand  vanaf 
€ 1,20/maand

Aankoopprijs vanaf 
€ 155,65

Huurpijs 
(contract van 5 jaar)

vanaf 
€ 6,11/maand

Technische bijstand  vanaf 
€ 2,78/maand

Aankoopprijs vanaf 
€ 85,00

Huurpijs 
(contract van 5 jaar)

vanaf 
€ 2,52/maand

Technische bijstand  vanaf 
€ 0,80/maand

Proximus NV van publiek recht, Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel, BTW BE 0202.239.951 RPR Brussel,  
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