
Meer weten?
Bel ons op 088 - 7306300 of mail naar communication@compromise.nl.  
We gaan graag samen met u op zoek naar een perfecte oplossing.       

Voordelen van SIP Trunk
 
Veiligheid en betrouwbaarheid - SIP Trunk is 100% veilig. 
Uw organisatie is 24/7 bereikbaar via een betrouwbare, stabiele 
verbinding. Ontstaat er een noodsituatie en valt er een centrale 
uit, dan worden uw nummers automatisch doorgezet naar mobiel. 
   
Alle voordelen van internetbellen - Maak gebruik van een groot 
scala van functionaliteiten, zoals uitgebreide doorschakelopties, 
beeldbellen, chatten en vast-mobielintegratie.

Schaalbaarheid - Flexibel opschalen vanaf één locatie tot een 
onbeperkt aantal werkplekken en nieuwe vestigingen. 
Werk probleemloos vanuit meerdere locaties en/of thuiswerkplekken.

Lagere belkosten - Bel tegen een vast scherp tarief. Bel gratis binnen 
de eigen telefonieomgeving en tussen bedrijfslocaties. 

Minimale investering - Investeer alleen in de koppeling met SIP. 

Continuïteit - Blijf optimaal verbonden met alle bedrijfsapplicaties. 

Nadeel van SIP Trunk
 
Geen smoesjes meer - U kunt nooit meer zeggen dat 
uw oude telefooncentrale het niet goed doet! 

 
Niets is standaard bij 
ComPromise Domino
 
ComPromise Domino is uw regionale ICT-specialist met 
landelijke dekking. Binnen de Vincere Groep zijn wij het  
Centre of Excellence op het gebied van Communication  
en Document Solutions. De grote kracht van de groep is dat  
de partners elkaar aanvullen en versterken.  
Ons dienstenpakket is breed en volgens onderzoek bieden 
wij de beste prijs-kwaliteitverhouding in de markt. 

Wij willen niets liever dan u een veilige, hoogwaardige en  
betrouwbare oplossing bieden die precies bij uw organisatie 
past. Daar zijn we namelijk goed in, en onze jarenlange  
ervaring komt daarbij goed van pas. We houden alles in eigen 
hand, werken onafhankelijk en leveren maatwerk.  
Niets is standaard bij ComPromise Domino!  
 
Onze eigen helpdesk met vaste medewerkers 
is er voor u, 24/7. 

Alle voordelen van 
bellen via internet

Voice? Bijvoorbeeld omdat u net heeft geïnvesteerd in 
een nieuwe telefooncentrale? SIP Trunk biedt uitkomst 
als u wilt bellen via internet met behoud van uw 
huidige apparatuur. 

Een SIP (Session Initiation Protocol) trunk zorgt voor de 
gewenste koppeling. Dat betekent dat u alle voordelen pakt 
van internetbellen, terwijl er op het oog niets verandert. 
De verbinding is veilig en stabiel, de kosten voor ISDN vallen 
weg en u belt via internet voor een vast scherp tarief. 
Bovendien biedt bellen via internet veel meer mogelijkheden 
dan traditionele telefonie.  
 
Als uw huidige telefooncentrale is afgeschreven, kunt u 
alsnog de overstap maken naar Hosted Voice.
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