
VastMobiel in het kort
 • Mobiel bellen tegen lage kosten van vaste telefonie
 • Gratis bellen met collega’s
 • Vaste telefoons niet meer nodig
 • Geen dure bedrijfstelefooncentrale meer nodig
 • Eén telefoontoestel per medewerker
 • Online abonnementen beheren en aanpassen 
 • Optimale GSM dekking
 • Uw medewerkers altijd bereikbaar voor uw telefoniste
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Rendabel 
Medewerkers bellen op de zaak mobiel via een 
eigen bedrijfsnetwerk voor lagere kosten dan 
die van het vaste netwerk. Is het ook weggelegd 
voor MKB-bedrijven? Van Wijk: “VastMobiel 
is al vanaf vijf abonnementen rendabel. Het 
is vooral interessant voor bedrijven met 
medewerkers die vaak onderweg zijn en veel 
onderling bellen. Veel medewerkers met een 
mobiele telefoon nemen niet de moeite om een 
vast toestel te gebruiken als ze bellen, omdat 
het mobieltje bij de hand is. Dat kost geld. 
Maar ook bedrijven met meerdere vestigingen 
hebben er profijt van.”

Eén toestel 
De voordelen zijn legio: geen twee verschillende 
rekeningen, meer gemak, kostenbesparing 
en een goede dekking. En wanneer een klant 
naar een bedrijf belt, hoeft de telefoniste niet 
allerlei verschillende toestellen te bellen 
om een medewerker te pakken te krijgen. 
Bovendien is het bellen met collega’s gratis. 
Van mobiel naar mobiel, van vast naar mobiel 
en van mobiel naar vast. Dat bespaart geld. 

Voor telefonistes is het soms een heel karwei om te weten welke 
medewerker op welk nummer wanneer bereikbaar is. Norbert van wijk 
van Van Wijk Telecom: “Met VastMobiel is dat verleden tijd. Iedereen is 
op één nummer bereikbaar, het mobieltje.”

VastMobiel is – zoals de naam al doet vermoeden - de integratie van 
vaste en mobiele telefonie. “Alle medewerkers zijn intern en extern 
bereikbaar onder hetzelfde nummer”, legt Van Wijk uit. “Binnen de 
muren van het bedrijf neemt het mobieltje de functie over van de 
vaste telefoon. Dat betekent: single number reach. Dus mobiel altijd 
bereikbaar op hetzelfde nummer.”

Beloning
Bovendien zijn de kosten zeer inzichtelijk. 
“Elk telefoontje staat online genoteerd. En 
de mogelijkheid bestaat om de telefoons per 
gebruiker andere rechten toe te kennen, zoals wel 
of niet bellen naar het buitenland of telefoneren 
na 18.00 uur. Bedrijven kunnen het ook als 
een leuke beloning voor hun medewerkers 

Mini-zendmastjes
VastMobiel werkt via picocellen. Dit zijn  
kleine zendertjes die in het kantoor worden 
geïnstalleerd. “Eigenlijk zijn het mini-
zendmastjes”, schetst Van Wijk. “Ze creëren 
een intern, eigen netwerk met uitermate 
goede dekking. Dus VastMobiel komt ook 
van pas wanneer er dekkingsproblemen zijn 
binnen een bedrijfspand. Binnen de muren van 
het pand is mobiel bellen gratis. Bestaande of 
nieuwe gsm’s, maar ook vaste toestellen en 
de telefooncentrale kunnen aan het netwerk 
gekoppeld worden.” 

Vaak onderweg
“VastMobiel is een uitstekend alternatief voor 
DECT- of Voice over WLAN-oplossingen”, legt 
Norbert van Wijk uit. “Private gsm-netwerken 
werden al populair, maar VastMobiel gaat een 
stap verder door ook mobiel bellen buiten het 
bedrijfspand binnen de oplossing te bieden. 
Buiten het pand wordt het signaal opgepakt 
door het externe VastMobiel gsm-netwerk. De 
gesprekken lopen dan voor scherpgeprijsde 
tarieven via Vodafone.”

inzetten. Dan belt deze telefoon van de zaak 
overdag gratis en ’s avonds tegen betaling. Zo 
worden de kosten gedeeld.”

www.vanwijktelecom.nl

Eén telefoon voor   vast en mobiel

Norbert van Wijk: “Met VastMobiel is iedereen op één nummer bereikbaar”

Maakt het u makkelijk


