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VoIP, Voice over what?
VoIP telefonie staat voor Voice over IP: bellen via het internet. Het houdt in dat je 

toestel is aangesloten op het internet en dat je jouw bereikbaarheid via een  

online telefooncentrale, Freedom, in kunt stellen. Deze manier van telefoneren 

heeft een aantal grote voordelen zoals flexibiliteit en optimale bereikbaarheid.

Als je klant wordt van Voys, krijg je een telefoonnummer in een online omgeving. 

Jij bepaalt zelf wat er gebeurt als het nummer gebeld wordt. Zo kun je ervoor 

kiezen om een VoIP telefoon te laten rinkelen, door te schakelen naar mobiele 

telefoonnummer(s) of de app op jouw telefoon gaat rinkelen. Het instellen van je 

bereikbaarheid doe je in een belplan. Dit is een stappenplan voor je  

binnenkomende oproepen: welke toestellen moeten gaan rinkelen als je wordt 

gebeld? Hoe lang moeten toestellen overgaan? Wat moet er gebeuren als er niet 

wordt opgenomen?

 

Voor een volledig overzicht van de werking en de voordelen van VoIP kijk je op

voys.nl/voip/wat-is-voip

Wat heb je nodig om te kunnen bellen?
 A Telefoonnummer

 A VoIP account

 A Bel-apparaat (VoIP-toestel of je eigen mobiele telefoon)

 A Internetverbinding (bekabeld of 4G)

 A Online telefooncentrale om je bereikbaarheid te beheren

http://voys.nl/voip/wat-is-voip
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Telefoonnummer(s)
Je kunt ervoor kiezen je eigen telefoonnummer te verhuizen (porteren) of een 

nieuw nummer uit te kiezen. Zo kun je kiezen voor een regionaal nummer (010, 

020, 050, etc.) of een landelijk nummer (085, 088-nummerblok). Is je bedrijf in 

het buitenland actief? Wij leveren ook internationale nummers. Vraag naar de 

mogelijkheden bij je adviseur.

VoIP account; wat is dat?
Wil je gebruik maken van VoIP toestellen of de Voys 4G app? Dat kan! Ieder  

toestel heeft een eigen registratie nodig om het toestel te laten werken. Dit  

noemen we een VoIP account. Daarmee herkent ons platform jouw toestel, zodat 

je met jouw toestel kunt bellen. 

De VoIP toestellen die Voys levert hebben uiteraard allerlei functionaliteiten, zoals

doorverbinden en in de wacht zetten.  

Op https://www.voys.nl/voip/mkb-zzp/apparatuur/ vind je meer informatie over 

onze toestellen en andere hardware.

https://www.voys.nl/voip/mkb-zzp/apparatuur/
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Een bel-apparaat (toestel of app)
Soms is het gewoon prettig om te bellen met een vast toestel. Uiteraard levert 

Voys toestellen die geschikt zijn voor VoIP. Kijk op onze website voor het  

aanbod van bureautoestellen, DECT toestellen en andere extra  

benodigdheden, zoals headsets. Alle hardware die wij verzenden wordt  

geconfigureerd geleverd. Kwestie van aansluiten op je internetaansluiting via een 

internet kabel, stekker in het stopcontact en je kunt bellen. Alle genoemde prijzen 

op onze website zijn inclusief aansluitkabels, adapters, configuratie en  

verzending.

Oftewel; Plug, play and call away!

Liever met een app bellen?

Goed nieuws! Met de Voys 4G app kan je bellen en gebeld worden met je zake-

lijke nummer via je smartphone. Naast dat je jouw zakelijke nummer kunt door-

schakelen naar je mobiel, kan je de Voys app ook gebruiken voor zakelijke ge-

sprekken. De app installeer je op je smartphone, waarna je kunt uitbellen met je 

zakelijke nummer via je smartphone. Ook kun je

inkomende telefoontjes beantwoorden via de app en eenvoudig je bereikbaarheid

aanpassen. Meer informatie vind je op voys.nl/app

Toestel bij Voys bestellen?  
Wel zo makkelijk!

 A Toestellen worden geconfigureerd geleverd; plug and play

 A Inclusief kabels en adapters t.w.v. ± €25,-

 A Doet het toestel toch nog raar? Dan krijg je gratis volledige support!

http://K
https://www.voys.nl/voip/mkb-zzp/apparatuur/
https://www.voys.nl/voip/mkb-zzp/apparatuur/
https://www.voys.nl/voip/mkb-zzp/apparatuur/
http://voys.nl/app 
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Internet = belangrijk
Als je wilt bellen via een VoIP-toestel is een goede internetverbinding een  

vereiste. Let hierbij vooral op de instellingen van de router, zodat deze het  

telefoonverkeer goed doorlaat en dat er voldoende download- en uploadsnelheid 

is. Als je twijfelt over je netwerksituatie, kijk dan op 

voys.nl/hulp/faq/mijn-netwerk-internet-geschikt

 

Voor het voeren van een telefoongesprek via een toestel is ongeveer 100 Kb/s 

download- en uploadsnelheid nodig.

Wil je bellen via de app?

Dan ben je afhankelijk van een goede 4G verbinding. Bellen met de app verbruikt 

momenteel ongeveer 0,2 MB per minuut.

  
Internet = belangrijk
voor de kwaliteit van je gesprekken

http://voys.nl/hulp/faq/mijn-netwerk-internet-geschikt
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Wat kan het platform? 
Het online telefonieplatform heeft natuurlijk niet voor niets de naam Freedom  

gekregen. Er zijn eindeloze mogelijkheden om je eigen bereikbaarheid in te  

stellen. In de online telefooncentrale, Freedom, kun je jouw bereikbaarheid  

instellen, je administratieve gegevens wijzigen en uitgebreide gesprek statistieken 

inzien. Daarnaast is het mogelijk om extra telefoonnummers, VoIP accounts of  

functionaliteiten toe te voegen. En daar heb je Voys niet eens voor nodig, dit kan 

je gewoon zelf doen (we zijn natuurlijk altijd bereikbaar voor advies of vragen).

Gratis functionaliteiten

 A Belgroepen meerdere toestellen tegelijkertijd over laten gaan

 A Voicemail naar email voicemailberichten worden naar je mail gestuurd,  

handig!

 A In de wacht zetten, ruggespraak, doorverbinden logisch!

 A Volledig online beheer om je bereikbaarheid in te stellen

 A Realtime statistieken en gesprekskosten daar houden we van

 A Mobiele app via mobiel met je zakelijk nummer bellen

 A Handige plugins waaronder klik-en-bel

 A Filters bepaalde telefoonnummers blokkeren of juist doorlaten

 A Naamherkenning weet welk bedrijf je belt, door een handige standaard  

koppeling

7
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Meldingen Je kunt onbeperkt meldingen, zoals welkomstmeldingen en  
meldingen over je telefonische openingstijden toevoegen aan je  
belplan. Heel persoonlijk! Superhandig in combinatie met de  
module Openingstijden.
P.S. je maakt dan ook direct gebruik van een staffelkorting

Openingstijden Met deze module kun je je jouw bereikbaarheid op basis van tijd 
instellen. Zo kun je er bijvoorbeeld voor zorgen dat op werkdagen 
tussen 9.00 en 17.30 uur je telefoontoestellen op kantoor 
overgaan en na 17.30 uur en in het weekend de oproep direct naar 
de voicemail gaat, of naar een mobiele telefoon. Zo ben je  
optimaal bereikbaar voor je klanten en mis je geen enkele call.

Keuzemenu “Toetst 1 voor sales, toets 2 voor administratie”. Een keuzemenu; 
Love it or hate it, maar het kan natuurlijk heel handig zijn. Zo zorg je 
ervoor dat alle binnenkomende telefoontjes direct bij de juiste afde-
ling terecht komen.

Wachtrij Zijn alle medewerkers continue in gesprek en is het veel te druk? 
Dan is de wachtrij een goede optie. De beller hoort een melding hoe 
lang ze nog moeten wachten of hoeveel wachtenden er nog voor 
hen zijn. Er wordt direct doorverbonden als er een medewerker  
beschikbaar is. Ook handig; als je niet wilt dat je klanten te lang 
wachten dan kan je een maximale wachttijd instellen. Wel zo aardig 
voor de beller.

Telefonisch 
vergaderen

Als je met meerdere mensen tegelijkertijd wilt bellen dan kan je  
gebruik maken van een virtuele vergaderzaal. Je maakt een  
telefoonnummer aan en koppelt daaraan de module telefonisch  
vergaderen. De bellers toetsen een pincode in om de ‘zaal’ binnen  
te treden.

Meeluisteren Het opleiden van nieuwe medewerkers of het trainen van  
collega’s. De module meeluisteren is daar perfect voor. Je kunt  
tijdens een gesprek aanwijzingen geven en na afloop van het  
gesprek direct feedback geven.

Netnummer- en  
postcode- 
routering

Een module geschikt voor bedrijven met meerdere filialen. Aan de 
hand van de postcode of het netnummer waarmee de klant belt, 
wordt de routering van het nummer bepaald. Belt iemand uit  
Harderwijk, dan wordt de klant direct doorgeschakeld naar het filiaal 
in Harderwijk of het dichtstbijzijnde filiaal. Belt iemand met een  
mobiele telefoon? De beller kan dan zijn eigen postcode invoeren om 
vervolgens naar het juiste filiaal te worden doorgeschakeld.

Voor als je nog meer functionaliteiten 
nodig hebt*    

Extra functionliteiten
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Webhooks  
koppeling met je  
klantenbestand

Deze module kun je gebruiken voor uiteenlopende mogelijkheden, 
maar wordt voornamelijk ingezet voor CRM-integratie of een koppe-
ling met Google Analytics. Wil je een koppeling met je systeem, zon-
der codes te schrijven? Ook daarin zijn mogelijkheden. Neem gerust 
contact op met je adviseur.

 

     Stiekem hebben we nog meer! Bijvoorbeeld de fax naar e-mail en   

     CRM-koppelingen.

Trunk eigen centrale

Heb je een eigen IP-telefooncentrale en wil je gebruik maken van de diensten van 

Voys? Dat kan! 

Om te kunnen bellen met een eigen VoIP-centrale heb je een VoIP-trunk van Voys 

nodig. Die zorgt ervoor dat jouw eigen telefooncentrale verbinding kan maken 

met ons netwerk. Zo creëer je een eigen VoIP telefooncentrale. Nagenoeg iedere 

IP-centrale is te gebruiken in combinatie met VoIP van Voys. Asterisk, Elastix en 

Trixbox zijn veel gekozen opensource centrales.

Ook de veelgebruikte oplossingen van Microsoft Lync, Innovaphone. Panasonic 

en Mitel worden graag op ons netwerk aangesloten. 

 

Meer weten over Trunking? Neem contact op met je adviseur!
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Tarieven

Eenmalige kosten Maandelijkse kosten

Telefoonnummer €10 €2,-

10-nummerblok €25,- €10,-

100-nummerblok €50,- €35,-

Eenmalige kosten

(per VoIP account)

Maandelijkse kosten

(per VoIP account)

VoIP account (1 tot 5 stuks) €15,- €5

VoIP account (5 tot 20 stuks) €10,- €3,50

VoIP account (20 tot 50 stuks) €7,50 €2,50

Eenmalige starttik Prijs per minuut

Vast - NL €0,03 €0,022

Mobiel - NL €0,03 €0,089

Vast - EU €0,03 €0,05

Mobiel - EU €0,03 €0,10

Naar Voys klanten Gratis Gratis

Je betaalt altijd per seconde. We ronden gesprekken nooit af naar een minuut. 

Bekijk alle internationale tarieven

Telefoonnummer(s)

VoIP account

Gespreks- en doorschakelkosten

https://www.voys.nl/internationale-tarieven/
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Basis
€7,50 per maand

€30,- eenmalig

Uitgebreid
€20,- per maand

€80,- eenmalig

Compleet
€37,50 per maand 

€150,- eenmalig

Meldingen

Openingstijden

Keuzemenu

Wachtrij

Telefonisch vergaderen

Meeluisteren

Postcode- en  

netnummerroutering

Webhooks

Gratis functionaliteiten

 A Belgroepen

 A Voicemail naar email 

 A In de wacht zetten, ruggespraak, doorverbinden

 A Volledig online beheer 

 A Realtime statistieken en gesprekskosten

 A Mobiele app via mobiel met je zakelijk nummer bellen

Functionaliteiten

Pakketten

Het is mogelijk om de functionliteiten per module aan te schaffen. Neem contact 

op met je adviseur als je hierover meer wilt weten.
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HELP! I need somebody
Duizelt het van de mogelijkheden en weet je niet precies wat voor jou de beste 

oplossing is? Neem dan contact* met ons op! 

 pssstt.. de beller is sneller ;)

@VoysNL | 050-7009900


