
Telefoneert u nog niet via VoIP? Dan kunt u veel kosten besparen. 

Heeft u al VoIP? Dan kunt u wellicht nóg meer besparen en helpen 

wij u alle voordelen maximaal te benutten. DTD houdt het namelijk 

simpel: scherpe prijzen voor all-in ondersteuning, van inrichting 

tot extra opties.

Met VoIP belt u via internet. Jazeker: u bent dan verlost van vaste aansluitkosten 

terwijl de beltikken twintig tot vijftig procent goedkoper zijn. Tel uit uw winst. 

Het aantal gelijktijdige gesprekken is onbeperkt. En uiteraard houdt u gewoon 

uw huidige telefoonnummer. 

Slimme standaardfuncties
Bellen met VoIP biedt bovendien veel handige standaardfuncties. In uw eigen 

‘online telefooncentrale’ kunt u alles zien en instellen, van uitgebreide tijdschema’s 

tot voicemailberichten in uw mail. En zit u in het buitenland? Met uw mobieltje 

belt u gewoon via uw eigen netnummer alsof u in Nederland zit. Het enige wat 

u nodig heeft is internet. 

Én de extra opties!
Als mkb-partner pur sang geven wij u altijd het volle pond. Ook met VoIP. Dus extra’s 

als een digitaal antwoordapparaat, keuzemenu, wachtrijverwerking, pauzemuziekje, 

doorschakelen, mobiele integratie, gespreksopnamen… U krijgt het allemaal ter 

beschikking tegen dat ene lage tarief. Wij helpen u zelfs met inrichten.

‘Meer handige functies, fors minder betalen’

VoIP voor makelaars
DTD is de enige partij in Nederland die VoIP kan koppelen aan zowel Realworks als 

aan Goes & Roos. Zo kunt u mensen rechtstreeks vanuit uw CRM bellen, terwijl bij 

inkomende oproepen direct het juiste klantdossier op uw monitor verschijnt. 

U krijgt meer inzicht en werkt sneller.

Voor meer informatie kunt u ons bereiken via T 020 416 17 18 of info@dtd.nl

www.dtd.nl
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