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Spraak

Voordelen

 • Dienst voor volledige bijstand, 
vanaf de lijnen tot en met de 
telefoontoestellen;

 • Snelle interventies ter plaatse 
binnen een tijdsspanne van 4 
uur na foutmelding ;

 • Gewaarborgde 
dienstverlening zoals bepaald 
in een SLA (Service Level 
Agreement) op uw maat;

 • Flexibele oplossing, 
aangeboden door een stabiele, 
solide en ervaren partner ;

 • U kunt over de nieuwste 
telefooncentrales van 
Proximus beschikken die met 
de meest recente software 
zijn uitgerust ;

 • U kunt de Managed Voice 
Services combineren met 
verschillende andere diensten 
zoals bijvoorbeeld de Business 
Continuity-oplossing (een 
SLA voor de toegangslijnen).

Ondersteuning op maat voor uw centrale en uw 
telefoonlijnen

Managed Voice Services

Wat betekenen deze oplossingen voor u?
Uw telefooncentrale is de telecomruggengraat van uw onderneming. Voor u is het dus 
van groot belang dat deze tool op elk ogenblik volkomen operationeel blijft. Met een 
standaardonderhoudscontract bent u in ieder geval en in alle omstandigheden zeker 
van een kwalitatief hoogstaand onderhoud.

Proximus kan u echter meer en beter bieden: wij kunnen de dagelijkse aanpassingen 
(herprogrammeringen) van u overnemen en u een snellere interventiedienst op maat 
aanbieden, dit zowel tijdens als buiten de kantooruren en in het weekeinde.

Via het Managed Voice Services (MVS)-contract kunt u het beheer van uw hele 
spraakoplossing als het ware aan Proximus uitbesteden.

Wij maken het u makkelijk 
 • U hoeft zich geen zorgen te maken over de (her)programmering, herstellingen en 

toekomstige evolutie van uw park telefooncentrales.
 • U hebt genoeg aan één gesprekspartner voor het beheer van uw centrales.
 • U geeft het beheer en het onderhoud van uw privécentrales in onderaanneming en 

daardoor kunt u zich meer op uw hoofdactiviteiten concentreren.

Waaruit bestaan deze diensten precies?
De Managed Voice Services voorzien in:

 • de nodige updates van de softwareversies en het onderhoud van de uitrustingen
 • de vervanging van defecte componenten
 • de werkuren en vervoerskosten
 • de oplossing van fouten in de programma’s
 • vijfmaal per maand kunt u kleine (her)programmeringen ‘op afstand’ in uw 

telefooncentrales aanvragen (zoals veranderingen van de oproepnummers op een 
toestel, creatie van oproepengroepen, enz.)

Minder zorgen, een betere beschikbaarheid en bijkomende diensten voor uw telefoonverkeer.
Het beheer van uw telefoonverkeer was nog nooit zo eenvoudig.



Managed Voice Services
Spraak

Standaard Extended 24/7

Interventieperiode kantooruren van 8.00 u. tot  
16.30 u.

van 7.00 u. tot 21.00 u. dag en nacht

Contactname
(vanuit de MVS-wachtdienst) binnen 1 uur binnen 1 uur binnen 1 uur

Escalatie on site
(indien niet opgelost na eerste 
contactname)

binnen 4 uur na foutmelding 
tijdens en buiten de 
kantooruren

binnen 4 uur na foutmelding 
tijdens en buiten de 
kantooruren

binnen 4 uur na foutmelding 
tijdens en buiten de 
kantooruren

Beschikbaarheid 5 dagen per week 6 dagen per week 7 dagen per week

Aanpassingen inbegrepen 5 per maand en per PABX 5 per maand en per PABX 5 per maand en per PABX

Dienstverlening à la carte
Voor uw Proximus-telefooncentrales kunnen wij u drie vooraf gedefinieerde dienstenpakketten aanbieden.
Zo kunt u een gewaarborgde reactietermijn en beschikbaarheid op uw maat kiezen.

Uitgebreide dienstverlening
De interventies op verzoek kunnen worden uitgevoerd voor alle Forum-centrales van Proximus.

Aangepaste kosten
De prijs van een MVS-contract hangt af van het type centrale, het aantal toestellen en het gewenste dienstenpakket.

Stel uzelf de volgende vragen:
 • de nodige updates van de softwareversies en het onderhoud van de uitrustingen
 • de vervanging van defecte componenten
 • de werkuren en vervoerskosten
 • de oplossing van fouten in de programma’s
 • vijfmaal per maand kunt u kleine (her)programmeringen ‘op afstand’ in uw telefooncentrales aanvragen (zoals veranderingen van 

de oproepnummers op een toestel, creatie van oproepengroepen, enz.)
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