
Cisco maakt het eenvoudig. 

1 Kies een plan. 

2 

3 

4 

Voeg uw hardware toe.

Configureer vooraf.

Implementeer alles in  
minder dan een dag in. 

Meer informatie over de manier waarop het Cisco Business Edition 4000 IP-telefoonsysteem  
uw kleine bedrijf een beter communicatieplatform kan bieden >

1. ‘Magic Quadrant for Unified Communications’, Gartner, juli 2017. 
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Betrouwbaarheid 
Cisco is genoemd als 

een marktleider in unified 

communications in 

Gartner’s Magic 

Quadrant – voor het 10e 

opeenvolgende jaar.1 

Schaalbaarheid 
U kunt groeien met 

Cisco door te upgraden 

naar een groter systeem 

of door naar de cloud 

te gaan zonder de 

noodzaak om een nieuwe 

communicatieprovider te 

vinden. 

Expertise 
Met meer dan 4.000.000 

klanten met Cisco 

Business Edition IP-

telefoons begrijpt 

niemand connectiviteit 

zoals Cisco, zodat u een 

partner hebt met grondig 

begrip en brede ervaring. 

U hebt een nieuw 
telefoonsysteem 
nodig. 

Het draait nog steeds om 
communicatie.

Goede zakelijke relaties zijn afhankelijk van goede communicatie. Zeker in het huidige, veranderende 
zakelijke klimaat. U hebt een up-to-date en betrouwbaar communicatiesysteem nodig dat kan voldoen 

aan de behoeften van uw gehele organisatie, ook bij zakelijke veranderingen.

U hebt een telefoonsysteem nodig dat:

 Moeiteloos te beheren is, ook als uw IT 
doe-het-zelf is

Snel kan worden ingesteld en gepersonaliseerd

Een prijs heeft die past bij MKB-budgetten

Flexibel is en meegroeit met uw bedrijf

Wordt ondersteund door een vertrouwd bedrijf

Waarom Cisco?
De voordelen van een toonaangevend communicatiebedrijf, betrokken bij uw kleine onderneming: 

https://www.facebook.com/CiscoCollab/
https://twitter.com/ciscocollab
https://www.linkedin.com/showcase/3511950/
http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/business-edition-4000/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/business-edition-4000/index.html

