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PREDSTAVITEV

Podjetje Alstar, združene komunikacije, d. o. o.

Stopite v korak s časom

..Stopite v korak s časom in se skupaj z nami podajte v svet telefonije VoIP (Voice over Internet Protocol)..

Nižji stroški pogovorov po Sloveniji in v tujino,
ohranitev obstoječe telefonske številke, med
seboj se kličete zastonj, sekundni interval
obračunavanja – to je le nekaj prednosti, ki jih
nudi Alstar.
Podjetje Alstar, združene komunikacije, d. o. o.,
nudi kakovostne telefonske storitve po izjemno
konkurenčnih cenah. Ekipo sestavljajo izkušeni
kadri, ki skrbijo za odziven servis, vzdrževanje
računalniškega sistema (24/7/365) in razvoj
novih telefonskih storitev.
Podjetjem ponuja prehod na telefonijo VoIP
brez stroškov postavitve in vzdrževanja hišne
centrale. Med seboj se kličete zastonj, stroški
telefoniranja v fiksna in mobilna omrežja (po
Sloveniji) so do 50 odstotkov nižji od stroškov
telefoniranja pri trenutnih operaterjih, za klice v
tujino pa boste plačevali celo do 70 odstotkov
manj.
Dodatne prednosti Alstarjeve poslovne telefonije so napredna administracija telefonskih
priključkov, integracija priključkov s poslovnimi
aplikacijami in mobilnost (programsko opremo
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za telefoniranje je mogoče uporabiti na telefonu, tablici, pametnem telefonu ali računalniku).

Navidezna hišna centrala
Namesto investicije v lastno hišno centralo
ponuja podjetjem najem svoje navidezne telefonske centrale. Ta uporabnikom omogoča
pregledno administracijo telefonije v podjetju,
pregled stroškov v realnem času, obsežno
statistiko, možnost snemanja pogovorov, interaktivne glasovne odzivnike, povezane v čakalno
vrsto z obveščanjem uporabnikov, koliko časa
ali koliko je še čakajočih, preusmeritev klicev in
še veliko več.

Centrala ALSTAR-PBX
Če želite svoj način poslovnega komuniciranja s
telefonijo IP dvigniti na višji nivo, predstavlja
centrala Alstar-PBX pravo pot. Ne omogoča le
osnovne telefonije IP, temveč nudi še kopico dodatnih funkcionalnosti.

CRM (Customer Relationship
Management) PO VAŠI ŽELJI
Podpora in avtomatizacija prodajnih procesov:
trženje, prodaja, nabava, vodenje skladišča, analize, evidenca plačil, reklamacije, pogosta
vprašanja in spremljanje projektov. Program je
dosegljiv od koderkoli in s katerekoli računal
niške platforme, ki ima naloženo programsko
opremo za brskanje po internetu.

Spletno gostovanje
Alstar vam zagotavlja prostor na lastnem splet-
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nem strežniku in zanesljivo tehnično podporo.
Vašo spletno stran brezplačno preseli na svoje
strežnike in poskrbi, da selitve tako rekoč ne
boste opazili.

Poštar SMS
Izberite poslovnega poštarja SMS, ki z enostavnim vmesnikom omogoča pošiljanje
sporočil SMS večji množici prejemnikov, in
sicer na katerokoli mobilno telefonsko
številko. Alstar vam ponuja storitev brez
stroška priključnine.

OptiCaller za ugodnejše
klice doma in v tujini

Nobena skrivnost več ni, da se v nenehnem
razvoju telekomunikacijskih storitev zmanjšu
jejo stroški klicanja s pametno uporabo mobilnih telefonov. Aplikacija OptiCaller je razvita predvsem za namen mobilne telefonije.
Uporabniku omogoča rabo storitve na prilagodljiv, cenovno ugoden, uspešen način. Prevzema nadzor nad klici in uporabnikom daje
možnost klicev na najučinkovitejši, najcenejši
način. Z neposrednimi, povratnimi klici in klici
VoIP lahko zmanjšate stroške klicanja od 35 do
90 odstotkov. Prilagojen je za operacijske sisteme Android in iPhone, v kratkem pa lahko
pričakujete tudi ostale.
Poslovanje podjetja Alstar, d. o. o., je skrbno in
odgovorno. Ustvarja napredno, enostavno,
brezskrbno poslovno telefonijo, in stremi k
temu, da bo uporaba telefonskih storitev pri
strankah še boljša. 
(P. R.)

junij 2015

