DSL-lijnen en glasvezel verbindingen

Over Xaris

Xaris levert alle DSL-lijnen en glasvezel verbindingen van
KPN, BBned, Eurofiber en N-Dix tegen vergelijkbare tarieven als wanneer u ze rechtstreeks zou betrekken.
De grote voordelen voor u om deze lijnen bij Xaris aan te
vragen zijn:

Xaris ICT & Telecom is een allround ICT-dienstverlener die
goed luistert naar de wensen van de klant. Elk bedrijf heeft
een unieke ICT omgeving. Al onze medewerkers zijn goed
opgeleid en uitstekend toegerust voor hun taak.

• Wij zijn eenvoudig bereikbaar voor aanvragen, wijzigen
en opzeggen
• Wij regelen alles voor u
• Uw DSL-lijn of glasvezel kan gebruikt worden binnen ons
(of uw) privé netwerk (zie: het grote verschil)
• Korte opzegtermijn
Xaris is het adres voor ADSL- SDSL- en VDSL-lijnen en
glasvezel verbindingen en kan u ook prima adviseren om uw
keuze te bepalen.

Mobiele telefonie
Xaris heeft bij het afsluiten van mobiele telefonie abonne–
menten een bemiddelende rol. Wij zoeken voor u uit wat
voor u de meest aantrekkelijke abonnementsvorm is, en
vragen dit voor u aan. Het abonnement wordt rechtstreeks
tussen u en de gekozen provider afgesloten. Wij bewaken
vervolgens het tijdig aanpassen of opzeggen van uw abonnement.

Xaris heeft specialisten voor:
•
Cloud computing / ASP
•
Server virtualisatie
•
Beheer van computers en randapparatuur
•
Upgrading van computers
•
Software ontwikkeling
•
Telefooninstallaties
•
Verbindingen en abonnementen
Onze klanten krijgen toegang tot ons ticketsysteem. Zo
kunnen zij alle voor hen uitgevoerde en onder handen
zijnde werkzaamheden volgen.
Meedenken is onze kracht
Met Xaris samenwerken moet plezierig zijn. Van onze medewerkers eisen wij een grote mate van klantvriendelijkheid
en servicegerichtheid. Wij denken graag met u mee. Bij
Xaris houdt het niet op bij ‘doen wat er gevraagd wordt’! U
kunt op onze inzet en betrokkenheid rekenen.

Telefooninstallaties,
verbindingen en
abonnementen

Wij toetsen uw wensen met alle grote providers zoals:
•
•
•
•

Vodafone
KPN telecom
Telfort
Yes telecom

Afhankelijk van uw toestelkeuze bepalen wij, of het interessant is om gebruik te maken van een combinatieaanbieding
of van een SIM-only abonnement waarbij u het toestel aankoopt. Bij een SIM-only abonnement zijn doorgaans de belen SMS-kosten aanzienlijk lager zodat u de aanschafkosten
van een toestel snel terug kunt verdienen.

De Xaris brochures
•
•
•
•
•
•
•
•

Systeembeheer
Cloudcomputingservices (ASPerfect)
Online backup
Barracuda Spamfilter, het weren van spamberichten
Maatwerk internet software
Kassa en facturatiesoftware voor het MKB (XPos)
Telefooninstallaties, verbindigen en abonnementen
Xaris capacity

De Xaris telecom diensten bestaan uit:
•
•
•
•

Voice over IP (internet bellen, VoIP)
DSL-lijnen
Glasvezel verbindingen
Mobiele telefonie

Onze VoIP - telefonie is uitstekend geïntegreerd met onze
andere Clouddiensten zoals Cloud Computing en Software
As A Service.

Het grote verschil

Voice over IP (internet bellen, VoIP)

Wanneer schakelt u over op VoIP

Wat Xaris onderscheidt van andere telecom bedrijven is de
wijze waarop zaken geïntegreerd zijn en dat uw verbindingen niet via het internet gemaakt worden, maar via een
privé netwerk.

VoIP is bekend onder allerlei namen zoals:
• Internet telefonie
• IP telefonie
• Cloud telefonie

Er zijn momenteel in Nederland al 4 miljoen telefoonaansluitingen via VoIP en uiteindelijk gaan we waarschijnlijk allemaal
over. De vraag is dus niet of u overschakelt, maar wanneer.

De integratie
Het unieke aan Xaris is, dat alle Cloud diensten gecombineerd worden aangeboden. De voordelen voor u zijn onder
andere:

Letterlijk staat het voor: Voice over Internet Protocol. Het
Internet (of eigenlijk het Internet Protocol) wordt gebruikt
om over te telefoneren.

• uw software en telefonie werken daardoor optimaal samen
• u belt met slechts éën bedrijf en al uw zaken zijn geregeld
• geen overlap in diensten waardoor kosten doorgaans
lager uitvallen
U belt met Xaris en binnen korte tijd kan voor u het ‘Nieuwe
Werken’ beginnen.
Het privé netwerk
De meeste bedrijven maken gebruik van een ADSL-lijn voor
de internet toegang. Via het internet kunnen er verbindingen gemaakt worden met andere diensten of bijvoorbeeld
met andere vestigingen. Voor de veiligheid wordt er vaak
gebruik gemaakt van een VPN-verbinding (Virtual Private
Network).
Eigenlijk is dit de omgekeerde wereld: we maken een verbinding via het openbare internet en creëren daarop vervolgens een privé verbinding.
Xaris doet dit andersom: met uw ADSL-lijn (of glasvezel)
maken wij een privé netwerk en vanuit dit netwerk maken
we, indien gewenst, een internet verbinding.

Op de eenvoudigste manier wordt er via een computerprogramma gebeld (bijvoorbeeld Skype), aangesloten op een
‘gewone’ internet aansluiting. Dit werkt doorgaans prima,
maar kan soms slechte geluidsverbindingen opleveren.
In de Xaris oplossing wordt er gebruik gemaakt van verbindingen waarbij de prioriteit voor spraak uitstekend is
geregeld, bij voorkeur via een privé netwerk (zie: Het grote
verschil). Er wordt gebruik gemaakt van IP-telefoons en/of
software matige telefoons.
De voordelen van VoIP zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Geen telefooncentrale nodig
Betere integratie van telefonie en automatisering
Kwaliteits verbetering
Eenvoudiger koppelen van vestigingen en thuiswerkers
Optimale bereikbaarheid
Grote schaalbaarheid
Lagere gesprekskosten

Dit werkt eenvoudiger, veiliger en sneller.

De belangrijkste redenen voor bedrijven om over te schakelen op VoIP zijn:
• Lagere gesprekskosten (68%)
• Verbeteren van de bereikbaarheid (17%)
• Het koppelen van vestigingen (10%)

Helderheid

De Xaris oplossing is gebaseerd op BroadSoft. Alle BroadSoft compatibele apparatuur en software kan toegepast
worden.

Wij rekenen vaste tarieven voor onze werkzaamheden
en diensten. Deze tarieven zijn altijd vooraf bekend. Wij
streven naar helderheid in onze tariefstelling, wij zijn er bij
gebaat dat u tevreden bent en lang klant bij ons blijft.
Voor alle in deze brochure genoemde diensten, met uitzondering van de mobiele telefonie, wordt er door ons aan u
gefactureerd. Bij mobiele telefonie krijgt u de factuur van
de gekozen provider.

Bij VoIP communiceert het telefoontoestel volledig digitaal
met de centrale. Het telefoonnummer wordt bepaald door
het interne (Mac) adres van het toestel. Net zoals uw email
binnen komt op uw computer, los van hoe en waar u deze
op het internet aansluit, zo komt ook uw telefoongesprek
binnen op uw toestel, ook als u deze bij wijze van spreken
mee zou nemen van kantoor naar huis.

Het meest voor de hand liggende moment om over te schakelen is natuurlijk als uw huidige telefooncentrale technisch
of economisch is afgeschreven.
Een andere aanleiding kan zijn, dat u uw bedrijf anders wilt
gaan organiseren en tegen beperkingen in uw huidige installatie aanloopt.
Of misschien als de besparing op uw telefoonkosten zodanig is,
dat versnelde afschrijving van uw huidige installatie rendabel is.
Wij werken graag een voorstel voor u uit. Dat is een kleine
moeite en het geeft u een duidelijk inzicht in de kosten.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Xaris ICT & Telecom
Westerspoor 1
1687 AZ Wognum
Tel: 088-0234567
Email: Info@Xaris.nl
Websites:
•
•
•
•

www.xaris.nl, algemene informatie
www.asperfect.nl, informatie over cloudcomputing
www.hiperfect.nl, informatie over telecom
www.xposplus.nl, speciﬁeke informatie over XPos plus

