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Online telefonie
ondernemersvoor





Met gnTel bel je zakelijk via internet op een manier die bij jouw organisatie 

past. We waren er met ons VoIP platform in Nederland al vanaf het begin bij. 

Inmiddels leveren we zakelijke telefoniediensten via meer dan 100 gekwalificeerde 

servicepartners in Nederland en Duitsland. Duizenden ondernemers vertrouwen 

elke dag op ons solide platform: van start-ups tot vele vestigingen van 

beursgenoteerde bedrijven.

All-you-need
Met All-you-need, onze telefooncentrale in de cloud, heb je de beschikking over alle 

functies die je nu of in de toekomst nodig hebt. Telefoonnummers zitten bij de prijs 

inbegrepen en je kunt het prijsmodel kiezen dat het best bij je past; per gebruiker of 

per lijn. Een lijn staat voor het aantal externe gesprekken dat je gelijktijdig kunt voeren. 

SIP Trunk
Heb je gekozen voor een andere applicatie voor telefonie of wil jij je bestaande 

telefooncentrale blijven gebruiken? We koppelen jouw applicatie of centrale graag 

met het platform van gnTel. 

Waarom ondernemers kiezen voor gnTel

Excellente support 
Onze klanten verdienen de best mogelijke hulp. Daarom werken wij met partners 

die u als klant het beste kent. En als zij er een keer niet uitkomen, kunnen zij te allen 

tijde een beroep doen op onze experts. Zodat u altijd een uitstekende service krijgt. 

Solide platform 
Online telefonie valt of staat met een solide platform. Dat zit wel goed bij gnTel. 

Klanten kunnen al 12 jaar vertrouwen op stabiele bereikbaarheid.

Telefonie op maat  
Ieder bedrijf heeft zijn bereikbaarheid anders ingericht. Of u nu een groothandel 

heeft, een school, hotel, of tandartspraktijk, onze partners stellen uw telefonie zo 

in dat het bij uw organisatie past. 

“Door de goede beschikbaarheid en flexibiliteit van het 
gnTel platform zijn we eenvoudig in staat om aan de 
bereikbaarheidseisen van onze klanten te voldoen.”
Carlos de Boer, CJ2 Hosting - partner van gnTel

Online telefonie voor ondernemers
Duizenden ondernemers vertrouwen op ons
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Doorschakelen 
Flexibel je toestel doorschakelen. 

Gewoon zelf of automatisch,  
bijvoorbeeld als je even niet op kan 

nemen of een dag vrij hebt.

Online beheer
Flexibel de bereikbaarheid en  

rechten van gebruikers instellen. Je 
kan gebruikers zelf de vrijheid geven 

om hun instellingen te wijzigen.

gnTel App 
Op je smartphone bellen en  

gebeld worden met je vaste nummer. 
Als je wilt, heb je geen vast toestel 

meer nodig.

Free seating 
Wees niet langer gebonden aan  

één werkplek. Neem je nummer mee 
naar elk willekeurig telefoontoestel 

binnen je bedrijf.

Telefoonboek
Vanuit je online telefoonboek  
direct je collega’s of je eigen  

contacten bellen. Contactgegevens 
synchroniseren? Geen probleem.

CRM pop-up 
Direct zien wie er belt in  

je klantsysteem en uitbellen  
met één muisklik.

Click2Dial
Met één muisklik een telefoon- 

nummer bellen vanuit je browser. 
Makkelijk te activeren en je hoeft geen 

nummer meer in te toetsen.

Faxen 
Online faxen versturen 

en ontvangen.

Voicemail
Geef je bellers de gelegenheid een 
bericht achter te laten. Je kunt je 

voicemails ook naar je e-mail sturen, 
zodat je er nooit één mist.



Met All-you-need, de telefooncentrale in de cloud heb je de beschikking over zeer veel features. 

Waarschijnlijk heb je ze niet allemaal nodig. Misschien wil je later toch een keuzemenu, een wachtrij of 

gesprekken opnemen? Misschien willen sommige gebruikers naast het vaste toestel gebruik maken van 

de App? Dit alles kun je dit eenvoudig instellen en je betaalt gewoon dezelfde prijs.  

Bovendien kun je zelf kiezen welk prijsmodel het  best bij je past.

Per gebruiker
Bij normaal kantoorgebruik is pay-per-user de meest voordelige optie. Lekker simpel, gewoon per 

gebruiker. Wil je meer functies, een extra toestel voor een gebruiker of een nieuw telefoonnummer 

toevoegen? Geen punt, het zit al bij de prijs inbegrepen. 

Per lijn
Als je veel toestellen hebt en relatief weinig belt, zoals scholen en hotels, is Pay-per-line voordeliger.

Je kunt zoveel toestellen aansluiten als je wilt en meer functies of extra telefoonnummers zijn gewoon bij 

de prijs inbegrepen. Zo ben je lekker flexibel.

Flat fee
Wil je geen verrassingen en bellen voor een vast bedrag per medewerker? Met Flat Fee Nederland bel 

je voor een vast bedrag naar vast en mobiel in Nederland. Belt jouw onderneming veel Internationaal? 

Met Flat Fee Export top 20 bel je voor een vast bedrag naar de 20 meest gebelde buitenlandse 

telefoonnummers.

Audio files
Flexibel opnemen en afspelen  

van boodschappen, bijvoorbeeld als 
welkomstbericht of als tijdelijk bericht 

vanwege een campagne.

Rapportages 
Helder en direct inzicht in je  

bereikbaarheid en uitgaand belverkeer. 
Flexibel in te stellen per nummer, 

groep en periode.

Telefonisch vergaderen 
Voer conferentiegesprekken  

met meerdere personen tegelijk, 
ideaal voor overleggen tussen  

meerdere locaties.

Internationaal bellen 
Voordelig internationaal bellen  

in het buitenland, gratis bellen met  
je buitenlandse vestiging of een 

buitenlands nummer regelen.

Telefoonnummers 
Alle soorten nummers zijn  

verkrijgbaar, van regionale nummers 
tot buitenlandse nummers en  

bijzondere nummers.

Intercom & Omroepfuncties 
Een deur op afstand openen via  
je telefoon, videobellen of vaste  
toestellen op bureaus gebruiken  

als omroepsysteem.
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All-you-need: de online telefooncentrale
Alles wat je nu en misschien later nodig hebt zit erbij in



Heb jij gekozen voor een andere applicatie voor telefonie of wil jij je bestaande telefooncentrale blijven 

gebruiken? We koppelen jouw applicatie of centrale graag met het platform van gnTel. Je krijgt minimaal 

10 kanalen, wat staat voor het aantal gesprekken dat je tegelijk kunt voeren. En als je meer kanalen 

nodig hebt is dat eenvoudig uit te breiden.

Waarom kiezen ondernemers voor SIP-trunks van gnTel?

Altijd bereikbaar
Ons solide platform staat borg voor een hoge beschikbaarheid van jouw telefonie. Mocht er toch 

een probleem zijn - bijvoorbeeld een internetstoring - dan schakelen wij eenvoudig jouw inkomende 

nummers om naar de ingestelde mobiele “fall back” nummers.

Voorbereid voor overgang naar internetbellen
Operators hebben gekozen voor telefonie over internet. Door nu te kiezen voor SIP-trunks ben je 

voorbereid voor de toekomst. En, als je nog op ISDN zit, bespaar je direct flink in de kosten.

Voordelige tarieven
Onze partners ervaren ons als concurrerend. We zijn niet altijd de voordeligste, maar gezien de 

kwaliteit van ons platform worden onze prijzen als zeer scherp beoordeeld. En dat houden we zo.

Flexibel
We kennen geen langlopende contracten. Je kunt eenvoudig de capaciteit of het aantal nummers 

uitbreiden, of verminderen.

Goede beveiliging tegen misbruik
In internettelefonie is misbruik een probleem wat goed gemanaged moet worden. Op basis van 

onze jarenlange ervaring monitoren wij vreemd belgedrag en zetten we limieten op basis van 

klantprofielen. We monitoren het telefoonverkeer alle dagen van het jaar, 24 uur per dag. Hiermee 

hebben we al verschillende keren klanten beschermd tegen forse schades.

Heldere rapportages
Online zicht op  uitgaand en inkomend telefoonverkeer. Je kunt de rapportages selecteren die voor 

jou relevant zijn. Of je nu de kosten wilt checken of de bereikbaarheid wil monitoren. Het is mogelijk 

met de rapportages op onze SIP-trunks.

“We zijn dik tevreden met de overstap naar gnTel. Alles is zonder  
problemen verlopen, we hebben veel meer mogelijkheden en de  
prijs is flink gereduceerd.”
Arthur Heppener, Combimoters Verzekeringen

SIP Trunk
Bellen via internet met je eigen telefooncentrale
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We waren - voor zover we weten - de eerste in Nederland 

met cloud telefonie. Onze oprichter John Ouderling werkte 

eind jaren 90 als directeur van KPN Research met een 

klein team enthousiastelingen aan internettelefonie. Een 

succesvol initiatief dat zich daarna doorontwikkelde binnen 

‘TNO bedrijven’. In 2004 werd besloten gnTel op te richten 

en werd John ondernemer. Sindsdien is het hard gegaan. 

Ondertussen hebben we duizenden klanten en meer dan 

100 resellers, die goed getraind zijn om klanten te adviseren 

over bedrijfstelefonie.

Op onze laatste partnerdag hebben wij gevraagd aan onze 

partners om ons een spiegel voor te houden. “Wat vinden 

jullie goed en wat kan beter?” was de vraag. Het leuke was 

dat er eerst alleen maar goede punten kwamen; “excellente 

service” was de eerste, “solide platform” de tweede en 

“betrouwbaarheid” de derde. Daar waren wij natuurlijk 

hartstikke blij mee. Gelukkig kwamen er ook nog punten die

we kunnen verbeteren. Daar zijn wij nu hard mee aan de 

slag. En ook met een aantal andere innovaties, waarover 

binnenkort meer...

“We blijven investeren in ons solide platform 
en features waarmee we het leven van 
ondernemers nog makkelijker maken”
Onno Speekenbrink - Technical Director gnTel

Solide platform
Onze klanten ervaren ons platform als 

stabiel en solide. De beschikbaarheid van 
het platform is 99,99%.

Misbruikbescherming
Wij hebben specifieke technologie ontwikkeld 

en zaken scherp georganiseerd, die jou en 
ons maximaal beschermen. 

Alle servers in Nederland
Geen inmenging van buiten. Uw privacy is 

geborgd. Ons platform is beschermd 
door Europese privacy regelgeving.

12 jaar ervaring
Ruim 100 service partners en 3.000 klanten, 

van start-ups, tot Europese vestigingen 
van beursgenoteerde bedrijven.

Wij zijn gnTel


