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PREDSTAVITEV

DETEL IP

Inovativna telefonija, ki vas povezuje
..In.life, d. d., je podjetje, ki letos praznuje 10. obletnico delovanja in je prvi neodvisni operater, ki je v Sloveniji pridobil licenco za
ponujanje mednarodne telefonije..

Pod sloganom ''Inovativna telefonija, ki vas povezuje'' znotraj blagovne znamke DETELTM ponujajo sodobne storitve v globalnem telekomunikacijskem omrežju. Sedež imajo v Sloveniji, v
Bosni in Hercegovini ter v Republiki Srbiji pa
imajo podružnici, preko katerih uresničujejo in
širijo svojo vizijo ter poslanstvo delovanja v JV
Evropi.
Pred časom so dosegli število 100.000 uporabnikov v DETELTM omrežju. S široko razvejano
partnersko mrežo ter ob vedno večjem številu
poslovnih uporabnikov se DETELTM skupnost
nezadržno širi. Znotraj nje lahko Det'lovci opravljajo neomejene brezplačne klice. Pri In.lifu se
pohvalijo tudi s cenovno ugodnimi in kakovostnimi storitvami klicev v tujino, hkrati pa poudarjajo svojo neodvisnost od ponudnikov interneta, ki je predpogoj za delovanje kakovostne VoIP (Voice Over IP) storitve. Potrebujete
torej le širokopasovni dostop ter en telefonski
klic na 059/20 10 00, ki vas poveže z In.lifom in
kjer izrazite željo, da bi se priključili na VoIP
omrežje DETELTM preko obstoječega ponudnika interneta.
Znotraj širokega nabora DETELTM storitev je
DETELFONE storitev tista, na kateri temelji današnji in bodoči DETELTM-ov inovativni razvoj. Danes ob 10. obletnici v okviru DETELFONE paketa
novim naročnikom ponujamo ugodnosti kot so
10 eur dobroimetja ob nakupu telefonskega
aparata v akciji, pristop brez vezave ter brez mesečne naročnine v letu 2011 – več na spletni
strani www.detelfone.eu v akciji ''Zamenjajte
svoj stari telefon!''. Prav tako obstaja možnost
namestitve DETELFONE klienta ali na vaš osebni
računalnik ali na mobilni terminal. Temu sledi le
še povezava preko interneta v DETELTM omrežje in že lahko brezskrbno in brezplačno telefoni-
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rate znotraj DETELTM omrežja oziroma po ugodnih tarifah v omrežja drugih domačih in tujih
operaterjev.
DETEL IP rešitve so IP Centrex, ''mail-to-fax''/''faxto-mail'', številke 080/090, telefonske IP PBX centrale za srednje velika in velika podjetja, GSM
vmesniki, poceni pošiljanje SMS sporočil, intranet/internet spletni portali, aplikativne rešitve
za projektno vodenje, rešitve namenjene arhiviranju podatkov, najemanje različnih vrst strežnikov, najemanje pisarniške opreme (strojne in/ali
programske opreme), specifične rešitve namenjene takojšnjemu obveščanju zaključenih skupin (gasilska društva, civilna zaščita itd.). Vse to
so rešitve, ki jih In.life sam ali preko svoje razvejane partnerske mreže ponuja končnim klientom. Prepričali so mnoge, lahko tudi vas? Pokličite jih na 059 20 10 00 oziroma jih pišite na info@inlife.si.
Nove DETELTM rešitve predstavljajo temelje, ki
sledijo današnjim trendom komuniciranja tako
med poslovneži, kot tudi med fizičnimi uporabniki. V poslovnem svetu je pogosto komuniciranje preko mobilnih telefonov del vsakdana slehernega poslovneža. Mobilni telefoni postajajo
naši spremljevalci na vsakem koraku in ko sprej-

memo ali opravljamo klic v tujini, se pogosto ne
oziramo kaj dosti na stroške, ki jih tekom gostovanj v tujih mobilnih omrežjih povzročamo. Zato pa trenutki ''streznitve'' nastopijo tisti dan, ko
prejmemo račune z visokimi zneski. V In.life-u trdimo, da naša DETELFONE poslovna rešitev za
mobilne telefone omogoča cenejše komuniciranje preko mobilnih terminalov. Najsi smo na
ulici, na letališču ali v partnerjevih poslovnih
prostorih, vedno obstaja možnost cenejšega načina komuniciranja (več na www.detelfone.eu).
Vseeno pa današnji trendi komuniciranja tako v
poslovnem svetu kot v svetu fizičnih uporabnikov temeljijo na tistih poenotenih komunikacijah, ko je pomembno le, da imamo želeno informacijo hitro pri roki. Najsi je govora o ''chatanju''
ali ''SMS-anju'', pomembno je, da DETELFONE
rešitve poleg ostalega znižujejo stroške klicev v
druga fiksna in mobilna omrežja. Seveda je ob
prehodu v DETELTM omrežje omogočen prenos in s tem ohranitev dosedanje telefonske
številke, prav tako pa je možno brezplačno pridobiti tudi druge slovenske telefonske številke.
Vabijo vas, da jih pokličete na 059 20 10 00 oziroma jim pišete na info@inlife.si ter poveste vaše
želje glede optimizacije stroškov telefonije. (P.R.)
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