ФИКСИРАНИ ГЛАСОВИ УСЛУГИ
ОТ ТРАФИК БРОУДБАНД КОМЮНИКЕЙШЪНС

Качество на конкурентна цена
ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА

Без съмнение IP телефонията
ще промени начина Ви на
комуникация, предоставяйки
Ви изцяло възможностите
на традиционната
телефонна услуга, съчетана с
предимствата на модерните
комуникации.
Ние предлагаме намаляване
на Вашите разходи, чрез
атрактивни ценови планове
и възможност за контрол
посредством оn-line
статистика

С фиксираната телефонна услуга, предлагана от Traﬃc Broadband Communications®
и нашите партньори, можете да оптимизирате разходите си за телефонни разговори,
да получите богат набор от допълнителни функции, да изберете подходящия за Вас
тарифен план и да провеждате безпроблемно разговори към фиксирани и мобилни
мрежи в страната и чужбина.
Благодарение на оптичната свързаност на Traﬃc Broadband Communications® и на
фиксираните мрежи за пренос на данни от трето поколение, оперирани от нашите
партньори ние можем да задоволим изискванията на всеки корпоративен клиент,
независимо дали имат нужда от единична класическа телефонна линия (POTS), от
няколко линии (ISDN) или разполагат с IP базирана телефонна централа (IP PBX).

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
• IP базирана гласова услуга, която предоставя изцяло възможностите на
традиционната телефонна услуга, съчетана с предимствата на модерните
комуникации.
• Услугата дава възможност за осъществяването на изходящи и входящи разговори
към фиксирани и мобилни мрежи в страната и чужбина
• Техническото решение за предоставяне на услугата се осъществява на база на
изградена до офиса Ви локална свързаност и може да се ползва чрез следните
интерфейси:
DPOTS (класическа телефонна линия, един порт)
DISDN BRI
DISDN PRI
DSIP Trunk (изцяло по IP)

ПОДДРЪЖКА
Техническият ни екип осъществява денонощно (24/7/365) наблюдение и контрол, както
на международната ни мрежа, така и на свързаността ни с повече от 20 междyнародни
телекомуникационни оператори – в най-крупните технически центрове за взаимно
свързване в Лондон и Франкфурт, също така и в София.
Ние гарантираме отлична комбинация на най-високо качество, конкурентни цени
и своевременна техническа поддръжка, както и възможност да Ви предоставим
изчерпателни (напълно безплатни) консултации относно специфичните Ви
телекомуникационни нужди.
Поддръжката на услугата е гарантирана и със споразумение за ниво качество на
обслужване (SLA) 99,9 %

Относно: ,,Трафик Броудбанд Комюникейшънс” ЕООД
Като водещ телекомуникационен доставчик в България, Traﬃc Broadband Communications® предлага широк спектър от услуги
и бизнес решения, базирани на нова високоскоростна оптична мрежа за пренос на данни и доставка на интернет, съобразена с
развиващите се технологии на 21-ви век.
В отношенията си с клиентите ние залагаме на коректност, високо качество и поддръжка на всички предоставяни услуги.
За да разберете как ТВС® може да бъде изгодния партньор за Вашия бизнес още днес, можете да се свържете с нас на:
+ 359 (2) 491 1001 | sales@tbc.bg | oﬃce@tbc.bg | www.tbc.bg

Ед
Една мрежа много възможности...

ФИКСИРАНИ ГЛАСОВИ УСЛУГИ
ОТ ТРАФИК БРОУДБАНД КОМЮНИКЕЙШЪНС

ПРЕДИМСТВА НА УСЛУГАТА
• Спестявате от месечната сметка за телефонни разговори чрез атрактивни ценови
предложения
• Намалявате разходите за ново оборудване, изграждане и поддръжка чрез избор на
допълнителни услуги
• Безплатни разговори в мрежата на оператора
• Конкурентни разговори с мобилни и фиксирани мрежи в страната и чужбина
• Контрол на разходите за телекомуникации чрез оn-line статистика
Бизнес развитие:
DЛесна и бърза процедура за преносимост на настоящите Ви телефонни номера в
мрежата на оператора. Запазвате обявените пред клиенти и партньори телефонни
номера, като говорите през избрания от Вас тарифен план.
DВъзможност за получаване на “персонален номер 0700” – единен национален
номер за всички ваши клиенти, без да доплащате за междуградските разговори
DПълно портфолио от гласови услуги от един оператор
Надежност:
D24/7/365 – денонощна техническа поддръжка от висококвалифицирани специалисти
DПерсонално отношение към всеки клиент

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УСЛУГАТА
• За компании с по-голямо потребление на стационарна телефония, които имат нужда
от оптимизиране на телефонните сметки за всички видове разговори
• За бизнес при който, често водите разговори със страната, чужбина и абонати на
мобилните оператори.
• Услугата е подходяща за Вас в случай, че искате да запазите номерата си без да
правите допълнителни усилия, инвестиции и технически промени.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ Traﬃc Broadband Communications® ?
DСтабилна интернет връзка, която гарантира безпроблемното ползване на гласови услуги
DКонкурентни цени за разговори
DГъвкави и индивидуални решения
DПрозрачни правила за ценообразуване
DВъзможност за персонален номер от типа 0700 “XXXX”
DБезпроблемно изпращане и получаване на FAX
DСпоразумение за ниво качество на обслужване (SLA) 99,9%
DДетайлна online справка за проведените разговори
DПреносимост на фиксирани номера
DБезплатна телекомуникационна консултация
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