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Callvoip en thuiswerk telefonie-oplossingen 
v010621MT 

Werk je niet altijd op kantoor? Dit zijn onze opties:  
 
1) Instap: schakel door naar mobiel 
Gebeld worden: doorschakelen naar een 06-nummer kan prima en is zó ingesteld. Je kunt 
kiezen of je het nummer van de beller ziet of van de zaak en je kunt bepalen hoe lang hij 
rinkelt. Bij geen gehoor kun je een emailnotificatie ontvangen met datum, tijd en het  
nummer van de beller. Dit werkt erg stabiel en betrouwbaar! Als je gebeld wordt en  
aanneemt, betaal je alsof je naar je mobiel belt.   
Uitbellen: lastiger wordt het met terugbellen: je kunt het nummer van de zaak niet meesturen.  
Bel je met je mobiel uit dan blijft een relatie je daarop mogelijk bellen, of whatsapps sturen.  
Je kunt ook anoniem uitbellen. Beide zijn niet altijd wenselijk.  
 
2) Optimaal: gebruik het Klavertje Vier van Callvoip 
Ons klavertje vier omvat een toestelaccount, onze app, de PC-bel-oplossing én de SIM-kaart. 
Bepaal zelf op welke manier jij werkt en je kunt alles doen wat je op kantoor ook kan!  
 
Tabel met thuiswerk telefonie-oplossingen: 

Je kunt:  06 mobiel 
doorschak. 

IP-toestel 
apparaat 

Webcalls 
computer 

Qaller 
app 

Vamos 
SIM 

- gebeld worden zonder doorschakelkosten NEE JA JA JA JA 

- collega’s intern bellen en zien of ze vrij of bezet zijn NEE JA JA JA JA 

- naar collega’s doorverbinden NEE JA JA JA JA 

- met het zaaknummer uitbellen  NEE JA JA JA JA 

- kiezen met welk zaaknummer je uitbelt NEE JA JA JA JA 

- meerdere gesprekken ontvangen (wisselgesprek) NEE JA JA NEE NEE 

- naar het belscherm kijken als je belt (toestel, PC) NEE JA JA NEE NEE 

Alles wat je nodig hebt is:      

- vrije poort op je router JA JA    

- computer of laptop en een headset (USB of Bluetooth)   JA   

- een smartphone met WiFi of 4G JA   JA JA 
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