
Vandaag hebben uw medewerkers zowel 
een vaste telefoon als een gsm/smartphone. 
Op welk nummer, op welk toestel en op 
welke voicemail willen uw medewerkers hun 
professionele oproepen ontvangen?
 

Fixed Mobile Unification (FMU) is een 
dienst op de mobiele kaart die de gsm’s en 
smartphones van uw medewerkers integreert 
in het telefonieplatform van uw bedrijf. Uw 
fleetmanager en uw medewerkers beheren hun 
profiel (privé, professioneel, van wacht) om te 
bepalen hoe en wanneer ze bereikbaar zijn en 
welk nummer ze meedelen.

Functies
• Eén professioneel nummer: uw medewerkers geven één professioneel nummer 

door waarmee ze altijd bereikbaar zijn op hun vaste en mobiele telefoon.  
Dat nummer verschijnt als ze bellen met hun gsm/smartphone. 

• Eén voicemail: alle berichten komen terecht op dezelfde voicemail. 

• Eén callflow: de distributie van de oproepen die geprogrammeerd is in uw 
telefooncentrale is ook actief op uw gsm’s/smartphones. 

• Aanwezigheidsstatus: de aanwezigheidsstatus van de gebruiker wordt rood  
en verandert naar onbeschikbaar als hij in gesprek is op zijn mobiele toestel. 

• Nummerweergave en gelijktijdig rinkelen: het nummer van de beller  
verschijnt op de telefoon en gsm/smartphone, zelfs bij oproepdoorschakeling  
en doorverbinding. Bij een inkomende oproep bellen beide toestellen tegelijk  
(dual ringing).

Keuze uit drie profielen: professioneel, 
van wacht en privé: elk profiel heeft 

een eigen type bereikbaarheid en 
identiteit.
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Vaste en mobiele telefonie

Fixed Mobile Unification 
Kies zelf wanneer en hoe u bereikbaar wilt zijn voor professionele oproepen   



Beheer
• Op Android- of iOS-smartphone kan de gebruiker via de mobiele app zijn 

beschikbaarheid beheren. Hij bepaalt wanneer en hoe hij bereikbaar is en welk 
nummer weergegeven wordt.

• Op gsm of smartphone zonder mobiele app kan de gebruiker via de USSD-
cijfercode zijn beschikbaarheid beheren.

• In MyProximus beheert de fleetmanager alle FMU-nummers (profielen, kalenders, 
meldingen).

 Beschikbaarheid
Proximus-netwerk   
 
De FMU-dienst wordt toegevoegd aan de mobiele kaart 
via het Proximus-netwerk. Daardoor:
• is FMU beschikbaar op elk mobiel toestel 

(gsm/smartphone); 
• hoeven voor de werking geen mobiele data 

uitgewisseld te worden (behalve met de mobiele app).

FMU is beschikbaar op:

• Gecertificeerde telefooncentrales 
• Datadiensten:

• Explore (beveiligd virtueel privénetwerk (VPN))  
met Voice over IP (VoIP) Business Trunking-lijnen;

• Internet met Voice over IP (VoIP) Enterprise  
Voice-lijnen.
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Voordelen van Fixed Mobile Unification  
• Gemakkelijk beheer: de gebruiker en de fleetmanager kunnen vlot de profielen en agenda’s beheren.
• Gebruiksgemak: de gebruiker beheert zelf zijn beschikbaarheid in de mobiele app of in het USSD-menu.
• Rentabiliteit: geen investering in een mobiele wifi- of DECT-infrastructuur nodig.
• Transparante facturatie: 

• Met het profiel ‘professioneel’ verschijnen de oproepen op de factuur onder de noemer ‘FMU’.
• Met het profiel ‘privé’ of ‘van wacht’ verschijnen de oproepen als gewone oproep op de factuur.
• Optioneel is split billing (gedeelde facturatie tussen werkgever en werknemer) mogelijk voor  

FMU-oproepen.
• Samenwerking: oproepen tussen collega’s via gsm/smartphone zijn altijd gratis voor elk profiel.
• Mobiliteit: uw medewerkers zijn mobieler op kantoor want ze zijn altijd bereikbaar op hun vaste of hun 

mobiele telefoon. 
• Bedrijfsidentiteit: uw medewerkers communiceren één enkel professioneel nummer.
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Meer info?

Voor onze klantengetuigenissen of een gratis demonstratie 
surf naar www.proximus.be/fmu of contacteer uw 
accountmanager.


