OVERSTAPPEN NAAR
DE BELFABRIEK
Dit gratis e-boek wordt u aangeboden door de Belfabriek.
Dé 0800 - 0900 telefoonmaatschappij van Nederland

Welkom
Allereerst willen wij u hartelijk danken voor het
prettige telefoongesprek en de door u getoonde
interesse in onze diensten.
Steeds meer organisaties als de uwe brengen hun
servicenummer bij de Belfabriek onder vanwege de
aantrekkelijk lage kosten, onze unieke — gratis —
extra functies en natuurlijk de uitstekende
dienstverlening.
In dit e-boek zullen wij u laten zien hoe ook uw
organisatie hier van kan profiteren.
Ben u na het lezen van dit e-boek overtuigt, dan
kunt u vandaag nog uw nummer bij de Belfabriek
laten aansluiten. Het enige dat u hier voor hoeft te
doen is uw handtekening op een printout van de
laatste pagina van dit e-boek te zetten en die naar
ons te sturen, faxen of e-mailen.
Wij doen de rest en garanderen dat uw nummer
ook tijdens de overstap bereikbaar blijft.
Mocht u toch nog vragen hebben, neemt u dan
gerust contact met ons op via ons gratis nummer
0800-BELFABRIEK.

Waarom kiezen organisaties steeds
vaker voor de Belfabriek?
De Belfabriek biedt meer dan alleen kraakheldere, perfecte verbindingen bij elk gesprek.
Bij de Belfabriek heeft u zelf volledige controle over uw nummer.
Via onze online beheeromgeving Mijn Belfabriek kunt u uitgebreid gegevens over uw
servicenummer inzien en kunt u alle instellingen wijzigen.
Hieronder hebben wij een aantal van de belangrijkste voordelen voor u op een rijtje gezet.

Weet waarom u
gebeld wordt
Grote en kleine organisaties maken gebruik van de
bel statistieken van de Belfabriek om inzicht te
krijgen in het bel verkeer.
Enkele vragen die onze bel statistieken grafieken in
één oogopslag beantwoorden:
• Hoe vaak bent u vorige week gebeld?
• Wat was de gemiddelde gespreksduur vorige
maand?
• Uit welke regio ontvangt u de meeste bellers?
De uitgebreide bel statistieken van de Belfabriek
vertellen u precies hoe effectief uw servicenummer
is.

Volledige controle over uw
nummerinstellingen
Pas uw servicenummer of bedrijfsnummer snel en
eenvoudig aan op veranderingen binnen uw
organisatie. In ons cloud-based controle paneel
Mijn Belfabriek vindt u uw instellingen van al deze
extra functies in een handig overzicht.

Ook op uw mobiel
Ook onderweg wilt u natuurlijk inzicht blijven
houden in uw bel verkeer en, indien nodig,
aanpassingen kunnen maken. Speciaal hier voor
hebben wij een mobiele applicatie ontwikkeld. Zo
heeft u altijd en overal real-time inzicht in de
belangrijkste bel statistieken en u kunt, alweer in
real-time, de eindbestemmingen wijzigen.
U kunt onze Belfabriek App gratis downloaden in
de iTunes App Store.

Met één enkele muisklik of vingerbeweging past u
instellingen aan.
U hoeft geen software te installeren. Ons online
controle paneel werkt in elke moderne web
browser, zowel op uw desktop computer als op uw
tablet.
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Interactive Voice Response functies
Door uw servicenummer bij de Belfabriek onder te
brengen heeft u direct de beschikking over alle
functies die ons Interactive Voice Response (IVR)
platform biedt, inclusief Keuzemenu, Wachtrij,
Voice2e-mail, Feestdagen melding,
Vooraankondigingstoon, en nog veel meer.
Zonder extra kosten
Dit uitgebreide pakket aan extra functies is bij uw
maandelijkse abonnementskosten inbegrepen. U betaalt
dus niets extra wanneer u deze functies gebruikt.

Premium extras
Behalve onze standaard extra functies, bieden wij ook een
uitgebreid pakket aan premium functies, zoals callrecording, een medewerker beschikbaarheids website
plugin voor uw WordPress-gebaseerde website, of op-maatschakelingen die op bestelling en volledig volgens uw
specificatie worden ontworpen.

Overstappen zonder
downtime
De Belfabriek begrijpt als geen ander hoe belangrijk
de bereikbaarheid van uw servicenummer of
bedrijfsnummer voor u is. Daarom is onze overstap
procedure zo uitgedacht, dat uw nummer te allen
tijde bereikbaar blijft, gegarandeerd.
Voorafgaand aan de overstap zal één van onze
experts samen met u uw servicenummer geheel
volgens uw wensen opzetten en testen. Ook krijgt u
al toegang tot het Mijn Belfabriek controle paneel.
Op deze manier zorgen wij ervoor dat uw
servicenummer op de dag van de overstap perfect
blijft werken.

Overtuigd?
Bent u overtuigt van alle voordelen van de
Belfabriek en wilt ook u profiteren van dit ruime
pakket aan extra functies tegen een vaste, lage,
maandelijkse prijs? Print dan de volgende pagina
uit, zet uw handtekening en stuur of mail een scan
naar ons. Wij doen de rest!
Heeft u vragen, dan staat onze vriendelijke
klantenservice u graag bij. Ons telefoonnummer is
0800-BELFABRIEK (0800–23 53 227).

Overstapformulier
Hierbij wil ik,

, de volgende servicenummers

eigendom van

, onderbrengen bij de Belfabriek.

Datum:
Plaats:
Handtekening

Hoe het werkt?

Print deze pagina uit, zet uw handtekening en stuur
het vervolgens per post, fax of e-mail naar ons.
Wij gaan direct voor u aan de slag.
Heeft u vragen? Belt u dan gerust naar ons gratis
telefoonnummer 0800-BELFABRIEK (0800–23 53
227).

