Even voorstellen
ClearVox is een Nederlands bedrijf dat verschillende VoIP-oplossingen en diensten levert
aan netwerkproviders en een landelijk netwerk van geaccrediteerde en professionele ICTpartners.
ClearVox is dé specialist op het gebied van VoIP-software. Betrouwbaarheid, innovatie,
slagvaardigheid en flexibiliteit staan bij ons centraal. De IP-Communicatieservers van
ClearVox zijn het resultaat van ruim acht jaar software ontwikkeling. Onze klanten
profiteren van de laatste ontwikkelingen op VoIP-gebied, doordat ClearVox een 100%
eigen ontwikkeling is en wij in staat zijn om razendsnel in te spelen op veranderingen in
de Nederlandse markt. Onze zakelijke IP telefooncentrales blinken uit in functionaliteit,
kwaliteit en schaalbaarheid. En wel zo vertrouwd: ClearVox Nexxt is ontwikkeld op
Nederlandse bodem.
Voice over IP als basis van telefonie
Vrij vertaald, betekent de afkorting VoIP (Voice over Internet Protocol) “telefoneren over
een internetverbinding”. VoIP is de basis van ClearVox Nexxt en biedt vele voordelen ten
opzichte van traditionele telefonie. Hieronder vallen operationele en onderhoudsgerichte
kostenbesparingen, maar ook uitgebreidere functionaliteiten. Tegelijkertijd is de
spraakkwaliteit zo goed dat uw gesprekspartner niet meer kan onderscheiden of u op
kantoor bent, om de hoek, of op het vliegveld aan de andere kant van de wereld.
De voordelen van VoIP in het kort
• Lager beltarief en abonnementskosten t.o.v. traditionele ISDN-netlijnen
• ClearVox Nexxt is niet VoIP/SIP/ISDN-provider gebonden. 100% keuze vrijheid.
• Eenvoudig en snel te installeren.
• Zeer flexibel en eenvoudig uit te breiden.
• U hoeft zich geen zorgen te maken over upgrades en back-ups.
• Capaciteit van VoIP-netlijnen en het aantal toestellen zijn per direct te vergroten
• HD geluidskwaliteit.
• Locatie onafhankelijk en ideaal voor thuiswerkers, flexwerkers en mobiele gebruikers.
• Geavanceerde telefoonfuncties.
• Eenvoudig te integreren met diverse ERP & CRM systemen middels API.
Voice over IP (VoIP) en Session Initiation Protocol (SIP)
Door middel van VoIP wordt spraak zo voorbereid dat deze kan worden overgedragen via
IP-dataverbindingen. Bestaande dataverbindingen worden gebruikt voor
spraakcommunicatie en een afzonderlijke telefonie installatie is niet nodig.
Session Initiation Protocol (SIP) is een wereldwijde standaard die wordt gebruikt om
verbindingen in VoIP-netwerken op te zetten. Met de uitgebreide SIP-implementatie
speelt ClearVox Nexxt een cruciale rol bij:
• De integratie van (S)IP en WLAN.
• Netlijninterfaces naar openbare netwerken.
• Een netwerk van diverse SIP-communicatiesystemen.

• Integratie van SIP-gebaseerde applicaties (softphones etc.).
Open standaarden
ClearVox heeft zich bij de ontwikkeling van zijn producten altijd gericht op open
standaarden. Dit leidt tot een betere compatibiliteit en meer flexibele oplossingen.
Dankzij het gebruik van open standaarden en open interfaces zoals SIP,API, XML of LDAP
kan communicatie eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande zakelijke processen en
worden flexibele oplossingen gecreëerd. Nagenoeg elk merk toestel op basis van SIP kan
gekoppeld worden aan de ClearVox Nexxt. Het voordeel hiervan is een enorme keuze van
geschikte toestellen.
Geavanceerde technologie
De ClearVox Nexxt wordt direct gekoppeld aan het datanetwerk van het bedrijf voor het
gebruik van telefoongesprekken. De telefoons worden rechtstreeks op het datanetwerk
aangesloten, net zoals een computer. ClearVox Nexxt is de basis voor het omschakelen
naar diverse technologieën. Of u nu de voorkeur geeft aan analoge of ISDN-netlijnen of
wilt profiteren van de nieuwste technologie van SIP-providers, er zijn talloze
mogelijkheden voor aansluiting op openbare telefoonnetwerken.
Uitgebreid getest
ClearVox levert innovatieve IP telefooncentrales voor het MKB, de grootzakelijke markt
en netwerkproviders. Als vanzelfsprekend zijn onze telecommunicatieoplossingen
uitgebreid getest op diverse hardware van uitsluitend A-merken. Hierdoor kennen wij als
geen ander de kwaliteit en de limieten. De basis van al onze producten is het
ClearVox Nexxt Operating System, gebaseerd op Open Source technologie: een robuust
besturingssysteem op basis van Linux.

Breed scala aan mogelijkheden
De ClearVox Nexxt Communicatie Server; noem het een innovatieve IP-telefooncentrale.
ClearVox ontwikkelde dit product met passie en oog voor kwaliteit.
Besparen op uw telefoonrekening? Met ClearVox Nexxt kunt u soms tot wel honderden
euro’s besparen. De return on investment wordt in de meeste gevallen al op zeer korte
termijn bereikt.

ClearVox Nexxt biedt u een breed scala aan mogelijkheden. Mogelijkheden die met een
traditionele telefooncentrale niet gerealiseerd kunnen worden. Om de vijf tot tien jaar
een geheel nieuwe telefooncentrale aanschaffen? Dat is voorgoed verleden tijd!
Handige functies
ClearVox Nexxt is speciaal ontwikkeld voor bedrijven die optimaal bereikbaar willen zijn
en tevens willen besparen op telefoonkosten. ClearVox Nexxt is eenvoudig in gebruik en
beheer, kent lage investeringskosten en heeft een groot aantal handige zakelijke functies
die standaard zijn, waarvoor er geen extra licenties benodigd zijn.
Gedetailleerd gespreksverloop
Clearvox Nexxt visualiseert precies het gespreksverloop van alle gesprekken. U kunt zien
waar het gesprek binnenkomt en waar het uiteindelijk terechtkomt. Zo kunt u alle
gesprekken terugzien en bekijken wie het gesprek heeft afgehandeld.

AutoAttendant
Stel dat al uw medewerkers in gesprek zijn. Om de gesprekspartner toch te woord te
staan, heeft u de mogelijkheid om een ingesproken welkomstmelding of -boodschap af te
spelen. Zodra een medewerker beschikbaar is, wordt het gesprek automatisch door de
ClearVox Nexxt doorverbonden. Zo bent u altijd telefonisch bereikbaar en gaat er geen
gesprek verloren.
Keuzemenu’s
Om uw klanten nog beter van dienst te zijn, biedt ClearVox Nexxt de mogelijkheid van
keuzemenu’s die de beller direct met de juiste persoon of afdeling verbinden. De beller
wordt zo niet onnodig doorverbonden voordat hij de juiste persoon aan de lijn krijgt. Het
voorkomt de nodige ergernissen bij uw klanten.

Wachtrij
Wachten is nooit leuk, maar een wachtrij is soms onvermijdelijk en voor niemand een
pretje. De beller wordt desgewenst door ClearVox Nexxt keurig op de hoogte gehouden
van de gemiddelde wachttijd en het aantal wachtenden voor hem. Duurt het te lang voor
de beller? Dan heeft hij de mogelijkheid om uit de wachtrij te stappen en naam en
telefoonnummer in te spreken, zodat hij teruggebeld kan worden. Dat is service zoals het
hoort.
Doorschakelen
Ook het doorschakelen van gesprekken behoort tot de standaard mogelijkheden. Zo kiest
u er bijvoorbeeld voor om uw zakelijke telefoon buiten kantoortijden door te schakelen
naar de ClearVox Nexxt smartphone-app, telefoon thuis of voicemail. De beller krijgt
keurig een melding dat het bedrijf gesloten is en wordt doorgeschakeld. Daarnaast kan
hij ervoor kiezen om een bericht achter te laten middels een voicemail die automatisch
wordt verstuurd naar je e-mail. Deze is ook direct kunt terug luisteren via de ClearVox
Nexxt App.
Routeringen
Routeringen kunnen volledig via een door ClearVox ontwikkelde gebruikersinterface
ClearVox Nexxt Dashboard worden ingesteld. Via deze interface kunnen tevens het
interne telefoonboek, oproepinfo, voicemail en alle opgenomen gesprekken worden
geraadpleegd. ClearVox Nexxt kan het binnenkomende telefoonnummer direct “vertalen”
naar de naam van het bedrijf, zodat u direct kunt zien wie er belt.

Persoonlijke (mijn) routeringen
Elke gebruiker kan zelf een inkomende of uitgaande routering instellen. Bent op vrijdag
thuis aan het werk, dan kan u elke vrijdag het gesprek bijvoorbeeld direct op uw
ClearVox Nexxt app laten uitkomen. Wilt u de mogelijkheid hebben om met verschillende
telefoonnummers uit te kunnen bellen, is dat mogelijk via de persoonlijke uitgaande
routering, Bijvoorbeeld: toets 1 voor Mobiel/ toets 2 voor Zakelijk.
Gespreksopname (handmatig of automatisch)
Het opnemen van gesprekken kan uw telefonische dienstverlening in vele opzichten
verbeteren. Het kan in sommige gevallen zelfs noodzakelijk zijn. Alle gesprekken van en
naar klanten kunnen worden opgenomen, zowel handmatig als automatisch. Zo heeft de
gebruiker direct inzicht in eerder gevoerde gesprekken met een klant en de klant kan zo
goed mogelijk te woord worden gestaan!
Voicemail (ook via Mobiele App te beheren)
Bent u even niet in de gelegenheid een oproep aan te nemen? Geen paniek. De beller
doorverbinden naar uw ClearVox Nexxt voicemail is een goede oplossing. U kunt het
bericht beluisteren via de Nexxt App, een telefoon of PC. Indien gewenst stuurt ClearVox
het voicemail bericht via e-mail.

Enorme keuze van toestellen
Door het gebruik van Open Standaarden zijn nagenoeg alle telefoontoestellen die SIP
ondersteunen, te gebruiken op de ClearVox
telecommunicatie servers. Zelf hebben wij
uitstekende ervaringen met Mitel bureau- en draadloze
toestellen. Deze merken bieden extra functionaliteiten in
combinatie met ClearVox Nexxt. Natuurlijk kunnen wij u
ook advies geven met de juiste keuzes maken tussen
verschillende soorten telefoontoestellen.

ClearVox Nexxt flexwerken
Flexwerken; wie doet het tegenwoordig niet? ClearVox Nexxt maakt het mogelijk om
desktop telefoontoestellen als flexwerkplek te gebruiken. Dit houdt in dat de gebruiker op
een willekeurig Mitel toestel inlogt met zijn toestelnummer en pincode. Vervolgens is de
medewerker onder zijn eigen nummer bereikbaar op dit toestel. Wanneer op een ander
toestel wordt ingelogd, logt het eerste toestel automatisch uit en het nieuwe toestel in.
Er wordt gebruik gemaakt van hetzelfde model telefoontoestel en ook de
geprogrammeerde toetsen worden meegenomen. Uiteraard is 'verhuizen' naar een ander
type toestel geen enkel probleem.

Bellen via de PC
Niet alleen de aanschafprijs is erg laag, met ClearVox Nexxt belt u ook nog eens tegen de
scherpst mogelijke tarieven. ClearVox Nexxt is gebaseerd op Open Standaarden.
Hierdoor is het mogelijk om op ClearVox Nexxt klassieke analoge telefoontoestellen,
draadloze (DECT-) toestellen, WLAN telefoons, en GSM’s aan te sluiten. Wat dat
betekent? Bellen met een telefoontoestel zoals u dat gewend bent. U kunt ook een losse
hoorn of headset aan uw computer koppelen. Uw pc wordt op deze manier een telefoon
met vele mogelijkheden.
Sneller naar het doel: Één telefoonnummer
Het één-nummerconcept van ClearVox Nexxt maakt het mogelijk dat u op verschillende
manieren bereikbaar bent. Vaste bureautoestel, Softphone, draadloze DECT/WLANhandsets en GSM telefoon die geregistreerd zijn bij het ClearVox Nexxt communicatie
server gebruik maken van één en hetzelfde oproepnummer.
Het maakt niet uit welke telefoon u hebt, u bent altijd bereikbaar (voor collega's
en klanten) onder hetzelfde oproepnummer. Wijzigingen in het telefoonboek
of de bellijst worden automatisch gesynchroniseerd en zijn direct zichtbaar
op alle handsets. Dit betekent dat u maar één telefoonnummer geeft aan
zakenpartners en beslist u, afhankelijk van de situatie, op welke toestel u oproepen
aanneemt en plaatst.
ClearVox Nexxt smartphone-app (Android/IOS)

Toepasbaar voor eventuele vervanging van draadloos toestel en voor personen die regelmatig van
zijn of haar werkplek lopen

Met de ClearVox Nexxt smartphone-app bent u altijd bereikbaar. Het maakt bovendien
niet uit of het een normaal gesprek of een videogesprek is. U kunt de statussen van uw
collega’s inzien en zowel een persoonlijke chat als groepsapp starten om snel aan uw
informatie te kunnen komen. Daarbij kunt u ook uw voicemail middels de App visueel
beheren.

Telefonische conferenties
Conferenties behoren tot een veel gebruikte functionaliteit in bedrijven. Vooral als er
externe partners of klanten meedoen, is het belangrijk dat de conferentie snel en
gemakkelijk kan worden opgezet. Het aantal gebruikers van een conferentiegesprek is
nagenoeg onbeperkt. Naast het zelf opzetten van een conferentiegesprek, kunt u ook
klanten en medewerkers vragen om een telefoonnummer van de ClearVox Nexxt te
bellen. Met een pincode kunnen ze deelnemen aan het conferentiegesprek op ieder
gewenst toestel.
Kantoor aan huis
Buitendienstmedewerkers die ver van hun bedrijf wonen, of parttimewerkers die lang
moeten reizen en ongunstige werktijden hebben, vinden het prettig om vanuit huis te
werken. ClearVox Nexxt integreert deze medewerkers geheel en transparant in het
bedrijfsnetwerk. Alle telefoon functies die ze van kantoor kennen (oproepen aannemen of
doorverbinden, telefoonconferenties opzetten, aanwezigheid en statusdisplays van
teamleden) zijn op precies dezelfde manier en zonder beperkingen beschikbaar op de
thuiswerkplek.
De enige voorwaarde is de aanwezigheid van een internetverbinding (DSL) zodat het
SIP-telefoontoestel kan worden gebruikt. Als de pc-applicaties van de thuiswerkers
worden aangesloten via een beveiligde dataverbinding van een Virtual Private Network
(VPN), kan het VPN ook worden gebruikt voor spraakverbindingen. Dit zorgt voor meer
databeveiliging tijdens spraakcommunicatie.
ClearVox Nexxt voor 1 tot 500 gebruikers
ClearVox Nexxt kan worden uitgebreid voor gebruik door 500 gebruikers; ideaal voor
gebruik in kleine en middelgrote ondernemingen. Daarnaast kan de ClearVox Nexxt snel
en eenvoudig worden uitgebreid of aangepast.
Voordelen van de ClearVox Nexxt
• De nieuwste technologieën zoals API, VoIP, SIP en XML, als de basis voor innovatieve
communicatie oplossingen.
• Gebruiksvriendelijk voor alle gebruikers.
• Naadloze beschikbaarheid binnen het bedrijfscomplex (DECT, SIP-DECT en WLAN) en
met de complete ClearVox Nexxt smartphone-app.
• Ruim assortiment toestellen.
• Uniforme en intuïtieve inzet van alle in het systeem geïntegreerde vaste telefoons,
snoerloze handsets, softphones en mobiele telefoons (vast mobiel integratie).
• Technologische onafhankelijkheid en toekomstbestendige ontwikkeling dankzij een open
systeemarchitectuur en het gebruik van wereldwijde standaarden (SIP).
• Uitgebreide aansluitingsmogelijkheden voor bedrijven met meerdere gebouwen.
• Bedrijfsverzamelgebouw met meerdere bedrijven.

ClearVox Nexxt, de eenvoudige oplossing
De klant kiest het centrale nummer en wordt begroet door de Interactive Voice Response
(IVR) van de ClearVox Nexxt. Een vriendelijke stem leidt de beller door een lijst van
mogelijke contactpersonen. De klant kiest eerst bijvoorbeeld "2" voor klantenservice en
daarna "1" voor de binnendienst. De oproep wordt rechtstreeks doorgeschakeld naar een
medewerker van de afdeling binnendienst. De medewerker is echter niet achter zijn
bureau, maar op weg naar een andere ruimte. Geen probleem!
Met de ClearVox App kan ze vrij rond bewegen in het bedrijf en blijft ze toch bereikbaar.
Terwijl de medewerker vraagt naar de reden van zijn telefoontje, is ze al terug bij haar
eigen bureau om de gevraagde gegevens uit de pc op te halen. De klant wordt direct en
professioneel te woord gestaan.
ClearVox Nexxt App (Android/ IOS)
ClearVox heeft een Eigen smartphone-app die u gratis kunt downloaden. Deze app geeft
u geheel de vrijheid om ook buiten kantoor uw telefoontjes gemakkelijk te kunnen
beantwoorden.
U bent niet afhankelijk van een provider. Door middel van 3G, 4G of Wi-Fi kunt u waar
ook ter wereld uw zakelijke telefoontjes voeren. Ook kunt u uw voicemail beheren en
beluisteren. Zakelijk chatten met uw collega’s en de volledige beschikbaarheid van
collega’s inzien wordt geheel ondersteund door ClearVox Nexxt.
Intelligent netwerken
Verspreid liggende locaties, maar als bedrijf wel een eenheid: dit is mogelijk dankzij de
ClearVox Nexxt netwerkoplossingen. Voor bedrijven met nevenvestigingen kunnen
locaties worden geïntegreerd in één virtuele communicatieserver via het datanetwerk.
Medewerkers zien het als een enkel systeem; zelfs collega's in een buitenlandse locatie
worden net zo gemakkelijk bereikt als interne collega's. Er zijn geen gesprekskosten,
omdat interne spraakcommunicatie tussen twee locaties via het datanetwerk van het
bedrijf verloopt. Een ander voordeel is dat de verbinding met het openbare netwerk
(netlijntoegang) alleen plaatsvindt op het hoofdkantoor. Dit zorgt voor een verdere
vermindering van vaste kosten.

Virtueel netwerk
Virtueel netwerken is in het bijzonder een noodzaak voor bedrijven met verspreid
gelegen locaties zonder een onderling verbonden datanetwerk. Dit is vooral belangrijk als
er niet veel gespreksverkeer plaatsvindt tussen de afzonderlijke locaties, waardoor het
niet lonend is om te werken met huurlijnen of een privé datanetwerk op te zetten.
Een virtueel netwerk wordt zo opgezet, dat medewerkers in andere locaties kunnen
worden gebeld op hun interne nummers. De verbinding wordt automatisch door de
ClearVox Nexxt via het openbare netwerk gemaakt. Veel netwerkproviders hebben
speciale aanbiedingen voor klanten met nevenvestigingen, wat ook bijdraagt aan
kostenefficiency.
De voordelen:
• Interne nummers tussen de locaties
• Centrale services, d.w.z. doorschakeling
• Minimale netwerkinstallatie- en onderhoudskosten
• Geen maandelijkse kosten voor huurlijnen.
Facilitair management met slechts één klik
Het binnenklimaat regelen, de verlichting dimmen of de zonwering laten zakken zijn
functies die nu probleemloos geactiveerd kunnen worden via een Mitel bureautelefoon,
draadloze DECT-telefoon of GSM. Middels een API koppeling zijn erg veel mogelijkheden
om dit mogelijk te maken.
Zonwering en verlichting
Soms kan het leven zo eenvoudig zijn. Voortaan is het bijvoorbeeld mogelijk de
zonwering en verlichting van een gebouw te bedienen met behulp van uw eigen telefoon.
Dat is niet alleen extreem gemakkelijk, het zorgt er bovendien voor dat het compleet
overbodig is om decentrale schakelaars te installeren.
Naast afzonderlijke processen kunt u nu ook complete scenario’s programmeren onder
een functietoets of in het alfanumerieke telefoonboek en ze activeren.
Dit betekent dat als u zich in een vergaderruimte bevindt, u met één druk op de knop de
ruimte kunt verduisteren, de lichten kunt dimmen, het projectiescherm kunt uitschuiven
en de beamer kunt inschakelen. Het besturingssysteem werkt met zowel systeem- als
analoge terminals.
Systeem voor poortbediening/deurintercom
Het is bijzonder praktisch om de ingangsdeur te kunnen openen met een enkele druk op
de knop, maar dat is slechts een van de vele mogelijkheden van dit systeem. Ook
kunnen berichten zoals ‘Een ogenblik geduld a.u.b.’ of ‘In gesprek’ worden weergegeven
op het display bij de ingang als tegen de deurknop wordt geduwd. Als het gebied van de
ingang is voorzien van videobewakingscamera’s kunnen de beelden rechtstreeks naar de
receptie worden gestuurd, wat betekent dat de voordeur geopend kan worden met uw
telefoon.

ClearVox Nexxt voordelen en mogelijkheden
• Meerdere telefoons/ nummers per gebruiker.
• API Koppel mogelijkheden.
• Oproepenlijst voor gebruiker en bedrijven.
• Notities bij ieder telefoongesprek (annoteren).
• Gedetailleerd gespreksverloop (call flow).
• Unieke routeringen voor afhandeling van inkomende en uitgaande oproepen.
• Geavanceerde keuzemenu’s.
• Wachtmuziek MP3/ Internet radio.
• Geluidsfragmenten uploaden.
• Tekst naar spraak (meertalig).
• Afspeellijsten voor wachtrijen samenstellen.
• Centraal/ persoonlijk adresboek.
• Labels voor contactpersonen.
• Voicemail boxen voor persoonlijk en algemeen gebruik.
• Omroep toestel of groepsniveau.
• Gesprek en groep overname (Call Pick-up).
• Video bellen.
• Gespreksopnames automatisch of handmatig starten/ stoppen (standaard 6 maanden
bewaard).
• Conferentie/Conferentie ruimtes.

Unified Communications
• Chatfunctie.
• Softphone (desktop app/ pc-telefoon).
• Voicemail via e-mail ontvangen.
• De bereikbaarheid van collega’s zien.
• Statustekst gekoppeld aan bereikbaarheid.
• Vast mobiel integratie middels ClearVox Nexxt App.
• Nexxt desktop app (softphone).
Wachtrijen
• Geavanceerde wachtrij strategieën.
• Aanpasbare wallboard.
• Dynamische medewerkers in wachtrij (inloggen/uitloggen).
• Interne en externe nummers in wachtrij.
• Positie melding en gemiddelde wachttijd melding beller.
• Wachttijd aan medewerker/Agent melden.
• Wachtrij Escape mogelijkheid.
Mobiliteit/ ClearVox Nexxt App
• iOS en Android cliënt met softphone en Mobile On PBX-support.
• Conferentie.
• Beschikbaarheid instellen en inzien van collega’s.
• Voicemail beluisteren.
• Gesprekken opname/beluisteren.
• Chatfunctie.
• video bellen.
ClearVox Nexxt technische specificaties
De ClearVox Nexxt communicatieservers zijn een van de meest veelzijdige professionele
IP-telefooncentrales die momenteel beschikbaar zijn. Het zijn communicatieservers van
Nederlandse bodem die met passie en oog voor kwaliteit zijn ontwikkeld. Door jarenlange
ervaring en gebruik van uitsluitend A-merken, biedt ClearVox de beste kwaliteit op het
gebied van VoIP-technologie. Betrouwbare telefoniediensten met meer mogelijkheden.
Er zijn een tweetal ClearVox Nexxt communicatieservers:
• ClearVox Nexxt Business tot en met 50 gebruikers
• ClearVox Nexxt Enterprise tot en met 100 gebruikers
• ClearVox Nexxt VMWare tot en met 500 gebruikers

De basis van Nexxt Business en Enterprise communicatieservers is het ClearVox
Operating System: een robuust besturingssysteem op basis van Open Source. Beide
communicatieservers zijn softwarematig identiek en beschikken beide over dezelfde
functionaliteiten.
Wilt u bellen met traditionele ISDN-netlijnen of met VoIP, het kan met beide.
Compatible met alle SIP trunks en SIP-clients. Voor de meeste Nederlandse SIP-trunk
aanbieders een handige account presets. Het overschakelen van IP naar traditionele
ISDN- of analoge telefonie wordt gewaarborgd door optionele Media Gateways.
Wilt u de ClearVox Nexxt gebruiken als alles-in-een-systeem of als uitbreiding op uw
bestaande telefooncentrale? Beide zijn mogelijk. De ClearVox Nexxt communicatieservers
ondersteunen vele telefonie functies en passen naadloos in professionele zakelijke
omgevingen. De installatie is eenvoudig, zoals u mag verwachten.
De ClearVox Nexxt communicatieservers zijn een zakelijke telefoonoplossing die kunnen
worden ingezet voor bedrijven van 1 tot en met 500 gebruikers.

