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ALGEMEEN Doorverbinden 
naar mobiel 

Qaller Plus 
Smartphone 

App 

Vamos  
Vast-Mobiel 

SIM 
omschrijving schakel door naar 

mobiel met de 
doorverbind-app op 
de telefooncentrale   

met Qaller Plus app  
wordt uw mobiel een 

kantoortoestel. 
Bellen en gebeld 
worden met vast 

nummer 

met Vamos komt 
uw mobiele 

nummer op de 
Callvoip centrale 
geen apps nodig, 
altijd alle keuze 

kosten éénmalig (ex BTW) 0,- 5,-  25,-  

kosten per maand (ex BTW) 0,- 4,-  onbeperkt bellen+ 
0 GB: 29,-  
 2 GB: 39,-  
  5 GB: 45,-  
10 GB: 49,- 

 

ALGEMEEN    
Abonnement zelf op Callvoip aan/uit te zetten? nvt v x 
Kostenloos bellen naar collega’s?  x v v 

 

INKOMEND: GEBELD WORDEN OP VAST, AANNEMEN OP MOBIEL 
Oproep naar vast nummer aannemen op mobiel? v v v 
Kan ik doorschakeling naar mobiel zelf aan/uitzetten?  v v v 
Is het nummer van de beller zichtbaar op de mobiel?  v / x (instelbaar) v (prefix) v 
Is het nummer dat wordt gebeld zichtbaar op mobiel?  v / x (instelbaar) v (prefix) x 
Is de PREFIX zichtbaar op de mobiel? x v x 
Is doorgeschakeld gesprek naar mobiel intern (gratis) x v v 
Kan belplan bij geen gehoor het gesprek overnemen v v v 

 

UITGAAND: UITBELLEN MET MOBIEL EN HET VASTE NUMMER MEESTUREN 
Kan ik op mobiel uitbellen met het vaste nummer? x v v 
Uitbellen zonder app (‘native dialer’, geen gedoe)?  x x v 
Kan ik op mobiel uitbellen met vast nr zonder app? x x v 
Kan ik intern (kostenloos) bellen naar collega’s?  x v v 

 

WAT IS DE MEERWAARDE VAN VAMOS VAST-MOBIEL?  
Oproep naar mobiel aannemen op vaste toestel? x x v 
Oproep naar mobiel via belplan laten verlopen? x x v 
Kan ik een mobiel gesprek in de wacht zetten? x v v 
Kan ik een mobiel gesprek doorschakelen? x v v 
Heb ik een intern telefoonboek om door te verbinden? x v v 
Kan ik zien of mijn collega’s in gesprek zijn? x v v 
Kan ik een mobiel gesprek opnemen (call recording)? x v v 

mate van integratie 
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Welke vorm van vast mobiel past bij u?  

1. Ik wil mijn vaste nummer kunnen doorschakelen naar mobiel  
Dan is een doorschakeling naar handig en snel in te stellen op de Callvoip 
centrale. U kunt zelf instellen of u het nummer van de beller ziet of het nummer 
waar de beller naar belt (zaaknummer). Ook stelt u in hoe lang de mobiel rinkelt en wel/niet 
op mobiele voicemail komt. Een doorgeschakeld gesprek wordt berekend als een uitgaand 
gesprek naar mobiel, dus als u gebeld maakt u toch kosten, maar u bent bereikbaar!  
Tip: Met een omleiding kunt u de doorschakeling gemakkelijk aan/uitzetten (o.a. met Qaller) 
Tip: gebruik de email-app en ontvang een email met datum/tijd, nummer en naam belroute.  
 
2. Ik wil vanaf mijn mobiel kunnen uitbellen met mijn vaste nummer 
Herkent u het? U belt een relatie met uw privémobiel en voortaan belt / appt de relatie u 
op uw privé-mobiel. Niet altijd wenselijk, soms zelfs een kwetsbaarheid voor uw 
organisatie, bv. als medewerkers niet aannemen, uit dienst gaan, ziek zijn of op vakantie. 
En hoe zit het met belkosten? Is de bereikbaarheid van uw organisatie hiermee voldoende 
gewaarborgd? 
Qaller Plus biedt uitkomst: installeer hem in een halve minuut; met Qaller Plus kunt u:   
• Zakelijk gesprekken aannemen op de Qaller app; ook een evt PREFIX is zichtbaar.  
• Dit is een intern gesprek, dus er zijn geen doorschakelkosten.  
• Uitbellen met de App en uw zaaknummer meesturen (nummer instelbaar op Callvoip) 
• Direct naar collega’s bellen (dit is intern verkeer, dus gratis!) 
• Handig: kosten voor bellen via Qaller Plus app komen op de zakelijk telefoonnota 
 
Tip: koppel Qaller aan de gebruiker in uw toestel of maak een aparte gebruiker met Qaller 
om zo de gewenste bereikbaarheid te kunnen realiseren.  
 
3. Ik wil mijn mobiel zakelijk gebruiken alsof het mijn zakelijke vaste toestel is 
Dan is Vamos iets voor u: u krijgt een SIM kaart met daarop uw eigen of een nieuw 06-
nummer en 2, 5 of 10 GB data. Samen met onze Vamos SIM is uw mobiele nummer dan 
volledig geïntegreerd in de Simmpl omgeving:  
• Bel uit met uw mobiel zonder app (navite dialer) en stuur uw vaste nummer mee 
• uw mobiel kan ook rinkelen als uw vaste nummer word t gebeld (instelbaar) 
• u kunt kostenloos intern bellen naar collega’s en ziet of zij in gesprek of beschikbaar zijn 
• de telefooncentrale kan uw vaste en mobiele gesprekken afhandelen bij geen gehoor 
• de kwetsbaarheid van mobiele nummers is minder, omdat het centrale dit kan regelen 
• u kunt gesprekken op mobiel in de wacht zetten, doorverbinden en opnemen 

(callrecording) 
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