Biz Kimiz

Faaliyetlerimize 2002 yılında çok şubeli şirketlerin merkez ve şubeleri
arasındaki telefon görüşmelerinin ücretsiz yapmasını sağlayan altyapı projeleri
gerçekleştirerek başladık. Süreç içerisinde Türkiye genelinde Alternatif
Telekom Hizmeti vermek isteyen işletmelere İnternet Telefonu
Servis Sağlayıcı altyapıları kurarak devam ettik.
2006 yılında Türksat A.Ş.’nin çağrı merkezini kurup, 5 yıl süreyle işlettik.
2008 yılında İGDAŞ’ın çağrı merkezini kurup, Bir yıl süreyle işlettik.
İGDAŞ projesiyle Türkiye’deki Çağrı Merkezleri arasında her yıl düzenlenen
İMİ yarışmasında en iyi yeni çağrı merkezi ödülüne layık görüldük.
2009 yılında Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu’ndan (BTK) almış olduğumuz
Sabit Telefon Hizmetleri (STH) lisansı ve 2013 yılında yine BTK’dan almış
olduğumuz İnternet Servis Sağlayıcılığı (ISS) lisansıyla şirketlere Sabit Telefon
Hizmetleri ve Data Hizmetleri vermekteyiz.

Misyonumuz

Müşterilerimizin spesifik ihtiyaçları doğrultusunda en doğru ve
düşük maliyetli ses çözümünü onlara sunmaktır.

Vizyonumuz

Hızla gelişmekte olan telekomünikasyon sektöründe doğru ve düşük maliyetli
ses çözümleri sunmanın müşterilerimiz için yeni fırsatlar oluşturduğunu
biliyoruz. Her bir müşterimiz için gerekli olan doğru ses çözümü farklıdır.
Vizyonumuz müşteri odaklı yaklaşımla ve her bir müşteriye özel butik
çözümlerle müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

Neden Voip Telekom?

Voip Telekom yeni nesil telekomünikasyon hizmetlerinin verilmesinde
görülmemiş avantajlar sunmaktadır.

Hesaplı Konuşturur

Voip Telekom’un uygun tarifeleri sayesinde şirketler telekomünikasyon
giderlerini yaklaşık %50 oranında düşürürler.

Yüksek Kalitede Konuşturur

Voip Telekom IP tabanlı telekomünikasyon sistemleri konusunda 2002 yılından
bu yana elde etmiş olduğu bilgi birikimi ve tecrübeyle müşterilerinin spesifik
ihtiyaçlarına uygun ve akılcı çözümler sunması sayesinde yüksek ses kalitesinde
görüşmeler sağlar. Voip Telekom sadece ve sadece yüksek kalitede ses hizmeti
vermeye odaklanmıştır.

Yeni Nesil Ses Sistemlerine Geçişinizi Kolaylaştırır
Voip Telekom’un yeni nesil telekom hizmetleri avantajlarından
yararlanmak çok kolaydır. Çünkü;

- Voip Telekom müşterilerinden taahhüt istemez.
- Voip Telekom’da yatırım maliyeti yoktur.
- Voip Telekom’un müşterileri kurulum ücreti, teknik destek ücreti ve sabit
ücret ödemezler sadece konuştuğu dakikaları öderler.
- Voip Telekom aboneleri mevcut kullanım alışkanlıklarını 				
değiştirmeden hizmet almaya devam ederler.

Sesinizi Geleceğe Taşır

Voip Telekom müşterilerini geleneksel telefon şebekesinden
IP tabanlı yeni nesil telekomünikasyon sistemine taşır.

Sabit Telefon Hizmetleri

Şirketimiz Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) almış olduğu
Sabit Telefon Hizmetleri (STH) lisansıyla şirketlere Sabit Telefon Hizmetleri
(STH) vermektedir. Sabit Telefon Hizmetlerimiz şirketlerin santralleri
üzerinden yaptıkları telefon görüşmelerini mevcut operatörden aldıkları
analog hatlar yerine internet üzerinden voip (voice over internet protocol)
teknolojisini kullanarak bizim üzerimizden uygun fiyatla yapmalarına
olanak sağlayan hizmetlerimizdir.
Sabit Telefon Hizmetimizin 3 çeşidi bulunmaktadır.

Dış Arama Hizmetimiz

Dış Arama Hizmetimizde şirketlerin santralleri üzerinden 9 veya 0’dan hat
alarak dışarıya doğru yaptıkları aramalar mevcut operatörün analog hatları
yerine internet üzerinden voip (voice over internet protocol) teknolojisi
kullanılarak bizim üzerimizden yapılır. Bu suretle şirketlerin dış arama
maliyetleri mevcut operatöre göre azalır. Müşterilerimizden aldığımız geri
dönüşlere göre dış aramalarını bizim üzerimizden yapan şirketlerin ödedikleri
faturalar eskiye göre 2 - 3 kat azalmaktadır.

Sabit Numara Taşıma Hizmetimiz

Sabit Numara Taşıma Hizmetimizde şirketler mevcut operatörden aldıkları
ve mevcutta kullandıkları 0212XXXXXXX, 0312XXXXXXX, 0232XXXXXXX,
0850XXXXXXX gibi numaralarını bize taşırlar. Bu taşıma sonucunda eski
operatörlerinde eş zamanlı gelen çağrı sayısı o numara altında tanımlanmış
olan analog hat sayısıyla sınırlı iken, numaraların şirketimize taşınması
sonrasında eş zamanlı çağrı sayısı limiti ortadan kalkar. Sabit Numara taşıma
sayesinde şirketlerin eski operatöre ödemek zorunda oldukları hat başına
ücretler de ortadan kalkar. Sabit numara taşıma sonrasında şirketler bize
sadece yaptıkları dış aramaların dakikalarının ücretini öderler.

Sabit Numara Tahsis Hizmetimiz

Numara Tahsis Hizmetimizde şirketlerin bulunduğu coğrafi lokasyona bağlı
olarak 0212XXXXXXX, 0312XXXXXXX, 0232XXXXXXX veya bulundukları
coğrafi lokasyondan bağımsız olarak 0850XXXXXXX şeklinde numara tahsisi
yapmaktayız. Tahsisini yaptığımız bu numaralar için herhangi bir ücret
söz konusu değildir. Sabit Numara Taşıma Hizmetimizde olduğu gibi
Numara Tahsis Hizmetimizde de şirketinize tahsis edilmiş numaralarda
eş zamanlı çağrı sayısı limiti yoktur.

Data Hizmetlerimiz

Şirketimiz Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) almış olduğu
İnternet Servis Sağlayıcılığı (İSS) lisansıyla şirketlere data hizmetleri
vermektedir. Şirketinizin ADSL, G.SHDSL, Metro Ethernet gibi
data ihtiyaçlarını bizden temin edebilirsiniz.

Diğer Hizmetlerimiz

Sabit Telefon Hizmetlerimiz ve Data Hizmetlerimizin tamamlayıcısı olan ve
müşterilerimizin butik ihtiyaçları kapsamına giren IP Santral, IP Telefon,
Çağrı Merkezi Yazılımı ve CRM ihtiyaçlarınızla ilgili çözümlerimiz için
lütfen bizimle temasa geçiniz.

Beni Kim Aradı Derdine Son!

Voip Telekom’un telefon trafiği yüksek olan santrallere entegre ettiği sistem
sayesinde bir dahiliden dışarıdaki bir kişi arandığında, o kişi arandığı sırada
müsait olmayıp, müsait olduğunda şirketin pilot numarasını geri aradığında
isterse kendisini arayan dahiliye direk olarak ulaşabiliyor.

İnternetim Kesilirse Çağrılarım Ne Olacak?

Voip Telekom’dan Sabit Telefon Hizmeti alan firmalar artık rahat.
İnternetleri kesilse dahi gelen ve giden çağrılarını analog veya GSM hatları
üzerinden otomatik olarak yedekliyorlar.

Alo Belediyem Şikayet ve Talep Takip Sistemi

Voip Telekom’un Belediye’ler için geliştirdiği Alo Belediyem Şikayet ve Talep
Takip Sistemi sayesinde Belediyeler vatandaşlarının şikayet ve taleplerini
etkin bir şekilde takip edip sonuçlandırabiliyor.

Hastaneler Voip Telekom’u Tercih Ediyor
Türkiye genelinde bir çok hastaneye hizmet vermekte olan şirketimiz için
telefon trafiği yoğun olan hastaneler stratejik müşteri kitlesi konumundadır.
Bu stratejimizin gereği olarak hastanelere çok özel tarifeler sunmakta ve
poliklinik verimliliğini arttıran Randevu Hatırlatma Sistemi konusunda
destek olmaktayız. Üstelik santral bağlantısı için gerekli olan ekipmanlar
koşul ve taahhüt gerekmeksizin bizden.

Teknik Destek Veren Firmalara Özel
Türkiye genelinde bir çok teknik destek firmasına hizmet vermekte olan
şirketimiz için telefon trafiği yoğun olan teknik destek firmaları stratejik
müşteri kitlesi konumundadır. Bu stratejimizin gereği olarak teknik destek
firmalarına çok özel tarifeler sunmaktayız. Üstelik santral bağlantısı için
gerekli olan ekipmanlar koşul ve taahhüt gerekmeksizin bizden.
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