Poslovni
komplet
telefonija
in internet

Bodite kompletni s poslovnimi
kompleti Telekoma Slovenije.
Celovita rešitev poslovnih
komunikacij že od 56,90 EUR*
na mesec.
Zagotovite si kompletno komunikacijsko rešitev:
◊ Dva ali več telefonskih priključkov.
◊ S paketi Povezani brezplačno kličete ali pošiljate
SMS-e tudi v druga omrežja.
◊ Internet hitrosti od 10/10 Mb/s.**
◊ Številne dodatne storitve in brezžična povezava
naprav v vaši pisarni.

Kaj je Poslovni komplet telefonija in internet?
Komplet združuje informacijske in mobilne tehnologije v
kompletno komunikacijsko rešitev. S hitrejšim internetom,
dvema ali več telefonskimi priključki ter eno ali več
mobilnimi številkami v paketu Povezani, MPO-M, MPO-V ali
paketi A, B, C boste poslovali bolj učinkovito in celovito.

Katere dodatne storitve lahko uporabljate?
Oprema v paketu, poleg telefonskih, omogoča tudi
dodatne storitve:
◊ Prejemanje glasovnih sporočil.
◊ Dostopanje do dokumentov na vašem skupnem USBdisku z več računalnikov.
◊ Tiskanje prek osrednjega tiskalnika z več računalnikov.
◊ Brezžični (WiFi) priklop računalnikov in DECT telefonov.
◊ Dostopanje do skupnih multimedijskih datotek (UPnP-AV).

Priključitev
telefonskih
naprav

S Poslovnim kompletom so klici med fiksnimi in mobilnimi
številkami znotraj podjetja brezplačni. Obenem lahko s
paketi Povezani brezplačno kličete ali pošiljate SMS-e tudi
v druga omrežja. Ugodnejši pa so tudi klici s fiksnih številk
na mobilne številke Mobitela, ki niso znotraj podjetja.

Je žično povezovanje računalnikov
za vas težava?
Povežite svoje poslovno omrežje z brezžično povezavo.
V paketu je že vključena oprema, s katero lahko zaposlene
in naprave enostavno povežete v usklajeno brezžično
omrežje.
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Želite zmanjšati stroške komunikacijske
mreže svojega podjetja?

Uporaba
mobilnih
telefonov

Večfunkcijski
modem

◊ Že od dveh fiksnih telefonskih priključkov in ene mobilne
številke dalje.
◊ Brezplačni klici med fiksnimi in mobilnimi številkami
znotraj podjetja.
◊ Ugodnejši klici med fiksnimi številkami v podjetju in
drugimi Mobitelovimi mobilnimi številkami.
◊ S paketi Povezani brezplačno kličete ali pošiljate SMS-e
tudi v druga omrežja.
◊ Internet hitrosti od 10/10 Mb/s.**
◊ Brezžična povezava naprav v podjetju (računalnikov,
telefonov, tiskalnikov itd.) z novim večfunkcijskim
modemom.
◊ Zanesljiva in odzivna podpora 24 ur na dan,
7 dni na teden.

Dodatne informacije in naročilo:
◊ Brezplačni klici na 080 8000,
041 700 700 (za uporabnike storitev Mobitel),
◊ na spletnem mestu www.telekom.si
ali na poslovni@telekom.si,
◊ v Telekomovih centrih in na drugih prodajnih mestih
Telekoma Slovenije.

.
* Cena velja za 2 fiksna telefonska priključka in 1 mobilno številko s paketom Mini Povezani.
** Velja za optične povezave. V primeru klasičnih povezav je hitrost od 2 Mb/s (hitrost do uporabnika).
V Poslovnem kompletu telefonija in internet je vključenih po 500 minut pogovorov iz mobilnih na fiksne številke in iz fiksnih na mobilne številke znotraj podjetja, brezplačni klici med vsemi fiksnimi številkami znotraj podjetja, 500 minut brezplačnih
klicev med vsemi mobilnimi številkami znotraj podjetja (ali neomejeno s paketi Povezani) in 500 minut po ugodnejših cenah iz fiksnih na druge mobilne telefonske številke v omrežju Mobitel, ki niso vključene v Poslovni komplet telefonija in internet.
Pogovori nad vključenimi količinami se obračunajo po veljavnem ceniku za naročniški paket. Vključene količine minut veljajo za vsako telefonsko številko v paketu.
Naročniki na storitev Poslovni komplet telefonija in internet morajo biti hkrati naročniki Mobitelovih paketov (MPO-M, MPO-V, paketi A, B, C in vsi paketi Povezani), ki so vključeni v Mobitel MPO. Družba si pridržuje pravico do spremembe cen in
TZ 03.1 (26. 9. 2011)
pogojev. Cene vključujejo DDV. Slike so simbolične.

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana

Komplet poslovnih prednosti

