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Znižajte stroške komunikacije v podjetju
..Imate v podjetju visoke stroške za telefon?..

V vsakem podjetju potrebujemo telefone in si brez
njih težko predstavljamo poslovno življenje. To, da
lahko s svojimi strankami ali partnerji kadarkoli
vzpostavite kakovosten in učinkovit pogovor, je
lahko odločilnega pomena za vaše procese.
SoftNET, podjetje, ki je na trgu prisotno že 21 let,
se širi tako znotraj Slovenije kot tudi izven Evrope. Močno prisotno in zastopano je tudi v azijskih državah, zato svojim strankam zagotavlja
napredne telefonske storitve, ki se jih lahko integrira v obstoječe poslovne sisteme in so visoko
zanesljive, bogato funkcionalne in nudijo odlično uporabniško izkušnjo. Poenostavite svojo komunikacijsko platformo in pripravite svoje podjetje na prihodnost.

Zakaj se podjetja odločajo za VoIP?
Podjetja se za VoIP odločajo, ker IP telefonija močno znižuje stroške klicev in ponuja večje število novih funkcij, ki povečujejo produktivnost zaposlenih in lajšajo vsakodnevno poslovanje. VoIP lahko
namreč z eno samo aplikacijo zadosti vsem IT potrebam podjetja in omogoča dosegljivost zaposlenih na interno številko kjerkoli. »Zasledimo jo
lahko na večjih ameriških letališčih, v trgovinah,
podjetjih. IP telefonija po svetu postaja standard
sodobnega poslovanja. V podjetju SoftNET smo
za svoje stranke, tako za manjša kot tudi za večja
podjetja – multinacionalke, konstruirali različne sis-
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temske rešitve IP telefonije, ki so združljive z najbolj
razširjenima standardoma H.323 in SIP,« je povedal
Andrej Boštjančič, direktor podjetja SoftNET, ki je
lani vstopilo na slovenski trg kot sedmi ponudnik
mobilnega omrežja in kot tretji ponudnik virtualnega mobilnega omrežja.

Mobilna telefonija SoftNET mobil
Mobilna telefonija SoftNET mobil je namenjena
poslovnim uporabnikom, ki želijo največ za svoj
denar. Telekomunikacijske storitve postajajo vedno bolj kompleksne, uporabniki pa čedalje bolj
zahtevni. Pri SoftNETu se zavedajo, da je storitve
možno še izboljšati in dvigniti na višjo raven. »Izkušnje pravijo, da slovenski uporabniki mobilnih
storitev še posebej ne marajo morebitnih zank, ki
se skrivajo v drobnem tisku ponudb, tega pri
Softnetu ni,« zagotavlja Boštjančič. Na račun regijske prisotnosti strankam omogočajo upravljanje področja komunikacij s centralne lokacije.
»Na primer srbskemu podjetju, ki ima podružnico
v Sloveniji, omogočamo, da vse telekomunikacijske storitve ureja v Srbiji. Pogodba je seveda sklenjena med slovenskima podjetjema, naročnik pa
ima lokalnega skrbnika,« razloži direktor SoftNETa
in nadaljuje, da to velja za vse države, kjer poslujejo. SoftNET mobil se razlikuje tudi po praktičnosti ponudbe. Poslovnim in domačim uporabnikom, ki veliko potujejo, omogoča, da imajo s se-

boj rezervno neaktivirano kartico SIM, ki jo lahko
ob izgubi ali kraji telefona aktivirajo. Tako uporabnik ne ostane odrezan od sveta.

Dragi klici v tujino
Verjetno se veliko podjetij, ko sprejmejo posel v
tujini, ne zaveda, da bodo stroški telekomunikacij drugačni. »Že v sosednji Avstriji so občutno
večji kot v Sloveniji. Verjetno večina tudi ne pogleda pozorno, kaj vključujejo paketi mobilne
telefonije. Marsikdo zmotno misli, da lahko z
»neomejenim« paketom kliče tudi v Avstrijo, potem pa ga preseneti račun, ki pokaže, da ena minuta pogovora stane skoraj pol evra. Torej, če v
povprečju govorimo pol ure na dan, vsak delovni dan, je to več kot 300 evrov na mesec samo
pri enem mobilnem telefonu,« pravi direktor
podjetja SoftNet in dodaja, da je, kadar se govori o znižanju stroškov komunikacije, treba vzeti v
ozir celotno poslovanje podjetja. »Kam se najbolj pogosto kliče, ali je to izključno na mobilne
številke ali tudi na fiksne? Ali je veliko klicev iz
Slovenije v tujino? Šele po podrobni analizi se
lahko pripravi najbolj optimalna ponudba, s katero se lahko zagotovi nižje stroške. Pri nas vztrajamo pri individualnih ponudbah, te so prilagojene vsakemu podjetju posebej glede na njihove potrebe in kot take nudijo največji možni prihranek,« zaključi Andrej Boštjančič.
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