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Software gebaseerde PBX Mobiel
Android / iPhone

Windows & Mac gebruikers
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De 10 voordelen van het 3CX telefoon system
Software based: dus eenvoudig te installeren en managen.
Lage aanschafkosten en gemakkelijk uit te breiden. 
Werk waar en wanneer u maar wilt met ondersteuning door iOS en Android.  
Zorgt voor een hefboom met de bestaande IT infrastructuur en server hardware.
Bespaar op uw telefoonrekening door gebruik te maken van SIP Trunks 
en Mobiele/Remote clients.
Geïntegreerde video conferencing met WebRTC.
Stroomlijn de klantenservice met geavanceerde wachtrijen.
Mogelijkheden tot integratie met CRM en boekhoudsoftware.
Gebaseerd op de geldende standaarden; IP telefoons en SIP Trunks.
“Click to call” vanaf uw website. 

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

VERLAAG UW KOSTEN, VERHOOG UW 
PRODUCTIVITEIT EN OPTIMALISEER UW 
MOBILITEIT MET HET 3CX TELEFOON 
SYSTEEM VOOR WINDOWS

Breng uw communicatie naar het volgende niveau en geef medewerkers 
de kans om overal in kantoor te werken.

Stimuleer telewerken door medewerkers de kans te geven hun extensie, 
waar zij zich ook mogen bevinden, mee te nemen.

Verlaag uw kosten terwijl u uw onderneming wereldwijd uitbreid en maak 
gebruik van het wereldwijde VoIP netwerk om een brug te slaan voor gratis 
telefoon verkeer tussen al uw kantoren.

Stap nu over op het 3CX telefoon systeem – een telefoon systeem wat is 
gebaseerd op de open standaard Windows IP PBX.

Het 3CX telefoon system vervangt de hardware PBX terwijl er geen vaste 
telefoonlijn meer nodig is. Het ondersteunt populaire SIP telefoons, VolP 
aanbieders en traditionele PSTN lijnen. De gebruikers module van het 
web-based 3CX telefoon systeem is eenvoudig te configureren. Dit elimi-
neert duur onderhoud.

HET 3CX TELEFOON SYSTEEM: 
UW COMPLETE OPLOSSING VOOR 
GEINTEGREERDE COMMUNICATIE



De aanpassings mogelijkheden van 3CX zijn optimaal. Het 
is eenvoudig voor 3CX om zelf de aanpassingen voor de 
PBX te realiseren wat voorheen ondenkbaar was  voor 

een traditionele PBX.
Bill Peters, Head of IT, Caterham F1/

3CX Bridges: interne gesprekken zijn gratis 
  

Geavanceerde technieken zonder 
extra kosten

Flexwerkers bellen zonder extra kosten
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BESPAAR OP DE KOSTEN MET 3CX

Het 3CX telefoon system voor Windows is goedkoper dan het traditionele 
telefoon system. De initiële kosten, maar ook de kosten die gemoeid zijn met 
de uitbreiding van het systeem, zijn stukken lager dan een eigen PBX. 
Daarbij komt dat de gebruiker met het 3CX telefoon systeem ook nog eens 
bespaart op de onderhoudskosten.

Een wezenlijk verschil met andere toepassingen is dat 3CX schaalbaar is tot 
een vrijwel ongelimiteerde capaciteit. Dit komt door de hefboom die 
gecreëerd wordt met moderne server hardware.

Door gebruik te maken van 3CX kunnen ondernemingen VoIP aanbieders en 
zelfs Skype gebruiken om te besparen op de kosten van internationaal 
telefoonverkeer. Het is tevens mogelijk om internationale telefoonnummers 
voor klanten service via een lokale IP PBX gebruikt worden op te zeggen.

Verdere kostenbesparing is afkomstig van de wijze waarop andere kantoren 
met elkaar worden verbonden door 3CX Bridges. Dit zorgt ervoor dat 
telefoongesprekken binnen het gehele bedrijf worden gezien als interne 
gesprekken en daarmee gratis zijn. Aanvullend zorgt de 3CX Tunnel voor een 
eenvoudige integratie van flex- en telewerkers wat een stimulans is voor de 
mobiliteit.

Onderdeel van het 3CX telefoon systeem is een standaard upgrade naar het 
“enterprise” niveau. Er zijn geen extra kosten voor geavanceerde functies of 
add-ons omdat 3CX standaard de volgende opties levert: ingebouwde fax 
server, digitale receptionist, intercom, geïntegreerde voicemail, centraal 
telefoonboek, en meer.

Manage de PBX in-huis en bespaar op de kosten van dure consultants.

ZEG VAARWELTEGEN DURE 
ONTWIKKEL MODULES EN KOSTBARE 
TELEFOON REKENINGEN



Dustin Adam, Director of IT, RE/MAX/

Aanwezigheid: vermijd dure 
onbereikbaarheid

 Voicemail: een antwoordapparaat in 
uw email inbox

 Fax: ontvang faxberichten in Pdf format.    
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UNIFORME COMMUNICATIE

Het 3CX telefoon systeem voor Windows levert “Unified Communictaion 
technology”. Dit doet het systeem door voicemail, fax en e-mail te verenigen 
maar ook door locatie instellingen te leveren.

Met het 3CX telefoon systeem kunnen gebruikers snel en gemakkelijk zien 
of andere gebruikers aanwezig zijn. Daarmee kan het doorverbinden naar 
externe communicatie middelen tot een absoluut minumum worden beperkt.

Aanwezigheid wordt in iedere “standaard” IP telefoon getoond, alsmede in 
het 3CX gebruikers portaal.

Bovendien bewerkt 3CX voicemail en faxberichten zodat deze in de e-mail 
van de gebruiker terecht komen.

3CX is geschikt voor spraak en beeld. Door gebruik te maken van 3CX Phone 
of een SIP video telefoon kunnen “video-calls” worden gemaakt met één klik 
op de button.

3CX heeft een ingebouwde fax server die faxberichten direct converteert 
naar Pdf en deze doorstuurt naar de e-mail van de gebruiker. Gebruikers 
kunnen faxen versturen via traditionele fax machines en door gebruik te 
maken van een T38 geschikte fax server software.

Door gebruik te maken van 3CX besparen bedrijven tijd, geld en moeite 
omdat zij geen gebruik meer hoeven te maken van fax machines en extra 
telefoon lijnen.

3CX was eenvoudig te installeren en is opmerkelijk simpel 
te bedienen. 3CX gebruiken via een Windows Server zorgt 
voor een ware bron van rust.

BEVORDER PRODUCTIVITEIT DOOR 
UNIFORMITEIT IN AANPAK 
EN PRESENTATIE



Het 3CX heeft bewezen flexibel en betrouwbaar te zijn , en 
houdt een oogje in het zeil door de telefonie onkosten zoals  

huurlijn en telefoonkosten blijvend  te verlagen met 70  
procent per jaar.

DStephanie Stephenson, 
Director of Customer Services, 
Wiltshire College

/

Gebruikerspaneel: configureer uw eigen 
instellingen eenvoudig en overal

Blijf verbonden met kantoor waar u ook 
bent met 3CX Phone

Geavanceerd doorschakelen via gebruiker, 
tijd en het soort gesprek
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VRIJHEID VOOR DE GEBRUIKER

3CX garandeert de vrijheid voor de gebruiker door mobiliteit te vergroten. 
Hierdoor kunnen medewerkers flexibel werken.

Het 3CX telefoon systeem levert een “web-based” gebruikers portaal welke 
mogelijkheid biedt voor totale mobiliteit en onafhankelijkheid.

Gebruikers kunnen hun verbindingen naar eigen behoefte configureren, 
zonder de hulp van een IT helpdesk.

Het doorzetten van gesprekken kan vooraf geregeld worden door een onder-
scheid te maken tussen het moment van binnenkomst, het “caller ID” en het 
type gesprek. Zo kunnen bijvoorbeeld gesprekken die binnenkomen buiten 
werktijd direct naar een voicemail of mobiele telefoon worden doorges-
chakeld.

Op deze manier worden cruciale telefoon gesprekken niet gemist. Tevens is 
er geen noodzaak meer om persoonlijke of mobiele nummers met derden te 
delen.

3CX biedt als enige IP PBX aanbieder een gratis Windows VolP telefoon en 
gratis VolP apps voor iPhone en Android. Deze apps zijn zowel binnen als 
buiten het bedrijf te gebruiken.

3CX telefoons voor Windows, Mac, iPhone en Android alsmede traditionele 
hardware telefoons kunnen op hetzelfde moment worden gebruikt met 
dezelfde gebruikersgegevens.

De hardware telefoon kan bijvoorbeeld op kantoor worden gebruikt en 
daarna eenvoudig worden doorgeschakeld naar een “softphone” zodat de 
gebruiker thuis of onderweg aangesloten blijft tot het telefoon systeem van 
het bedrijf.

VERBETER DE MOBILITEIT 
EN STEL UW MEDEWERKERS 
IN STAAT TOT TELEWERKEN



De implantatie van het 3CX telefoon systeem  in ons bedrijf  
heeft de effectiviteit  en onderlinge wereldwijde communi-

catie van onze bijkantoren bevordert  en tevens onze 
kosten drastisch verlaagt. Gebruik makend  van hoofdlijnen 

en een geavanceerd telefoon circuit waren we  in staat 
onze kosten te verlagen  met een getal van 1000en  per 

maand.

Volkan Sanverdi, CFO, 
Chip One Exchange

/

Web based bedieningspaneel: overal 
toegang tot het 3CX telefoon systeem 

 Virtueel: bespaar op kosten van hardware, 
energie en administratie

  Controleer prestaties en gebeurtenissen van de 
PBX vergelijkbaar met andere server applicaties
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VRIJHEID VOOR DE 
NETWERK MANAGER

Met 3CX kunnen netwerk managers gebruik maken van het intuïtieve 
web-based bedieningspaneel, dat is een groot verschil met de verouderde 
gebruikers interface van conventionele en traditionele PBX aanbieders. 
Beheerders kunnen gemakkelijk nieuwe extensies aanmaken en PBX veran-
deringen configureren zonder dat zij hiervoor de leverancier moeten 
raadplegen.

Omdat het 3CX telefoon systeem een Windows server applicatie is, is het 
gemakkelijk in gebruik. Het kan met uw huidige netwerk beheer systeem 
worden gemonitord.

Het 3CX telefoon systeem is volledig software-based en heeft daardoor een 
groot aantal voordelen ten opzichte van een traditionele PBX of IB PBX 
toestel.

Het systeem is gemakkelijk in gebruik en daarnaast eenvoudig te onder-
houden en controleren; het doen van updates, onderhoud en het oplossen 
van problemen is ongecompliceerd.

Een extra voordeel van een software-based telefoon systeem is dat het 
schaalbaar is. Beheerders kunnen zo veel nummers en lijnen toevoegen als 
zij nodig denken te hebben zonder dat zij beperkt worden door de beschik-
baarheid van poorten of uitgangen op de applicatie.  

Het 3CX telefoon systeem kan geïnstalleerd worden op een bestaande 
server of virtueel worden gebruikt zodat een besparing gerealiseerd wordt 
op extra hardware, energie en management kosten. Een back-up van de 
PBX is snel gemaakt en een verhuizing naar een andere machine in geval 
van een computer crash of hardware storing is eenvoudig – een vrijwel 
onmogelijke taak wanneer een applicatie het begeeft. 

BEHEER UW TELEFOON SYSTEEM VIA HET 
WEB-BASED BEDIENINGSPANEEL VAN 3CX



Het fiot dat ik het 3CX telefoon Systeem op mijn bestaande 
Windows Server kon installeren was een groot voordeel.In 
plaats van een zwarte doos te kopen kon ik mijn  Windows  

kennis gebruiken  om dit telefoon system te  inplanten 
welke mij veel administratieve tijd en rompslomp doet 

besparen 

Stefan Pfender, 
CEO of The Maierl Hotel

/

Bewaak de wachtrij, welke medewerkers zijn 
in- of uitgelogd

 
 

Kenmerken: luister, fluister en grijp in bij 
gesprekken

Totale controle over de wachtrij en opstarttijd 
van de medewerker
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VERBETER DE KLANTTEVREDENHEID 
MET HET 3CX TELEFOON SYSTEEM PRO

De Pro edition van het 3CX telefoon systeem levert een professionele call 
centre oplossing voor bedrijven van allerlei grootte, en dat voor een zeer 
betaalbare prijs. Verhoog de productiviteit van de medewerkers van uw 
klanten service door “real time” wachtrijen en statistieken in te zien en te 
kunnen beoordelen.

Supervisors kunnen het aantal bellers in de wachtrij zien maar ook het 
aantal gesprekken wat is beantwoordt en gemist, de gemiddelde wachttijd 
en maximale wachttijd en meer. Een efficiënte manier om de klanttevreden-
heid te verbeteren is de terugbel functie die het systeem standaard levert. 
Bellers kunnen ophangen zonder dat zij hun positie in de wachtrij kwijtrak-
en.

Met de meeluisterfunctie kunnen supervisors meeluisteren met de gesprek-
ken zodat de kwaliteit van de gesprekken naar een hoger plan gebracht kan 
worden. De “fluisterfunctie” geeft een supervisor de kans om tijdens een 
gesprek direct ruggespraak te houden met de medewerker of tips te geven 
zonder dat de klant hier iets van kan horen. Met gedetailleerde data bent u 
altijd op de hoogte van het service niveau richting uw klanten.

De tijd om gesprekken af te ronden en deze administratief te verwerken kan 
veel tijd in beslag nemen. De SLA alert zorgt ervoor dat supervisors en 
managers direct worden geïnstrueerd wanneer bellers langer in de wacht 
staan als wenselijk is.

Het 3CX telefoon systeem kan worden uitgebreid via een licentie sleutel. Na 
aanschaf van de upgrade, bijvoorbeeld voor de call centre fucnties, kunt u 
direct het systeem heractiveren waarna de uitbreidingen zichtbaar zijn en 
geactiveerd kunnen worden.

 

BLIJF DE COMPETITIE VOOR MET 
HET 3CX TELEFOON SYSTEEM PRO



Deelnemers kunnen chatten tijdens 
de meeting

BRENG UW KLANTEN EN ONDERNEMING 
DICHTER BIJ ELKAAR MET 3CX 
WEBMEETING

 
WEB CONFERENCING OP DE MEEST 
EENVOUDIGE MANIER
Het eenvoudig te gebruiken video conferencing systeem van 3CX, stelt 
ondernemers in staat tijd en geld te besparen door virtuele meetings te 
organiseren terwijl zij de voordelen van face to face communicatie ervaren. 

-

 
3CX WebMeeting kan voor veel verschillende alledaagse manieren van 
communicatie worden ingezet. Van uitbreiding van standaard 
telefoongesprekken met video tot het visueel maken van een verkoop 
gesprek met product presentatie. Ondernemingen kunnen webinars hosten 
of online training en coachings sessies geven door gebruik te maken van de 
“virtual classroom”. Zelfs technische ondersteuning kan worden geboden 
door de desktop van de gebruiker over te nemen om het probleem op te 
lossen of oplossingen te tonen.  

Met een paar kliks op de muis kunnen video conferences worden gestart. 
Volledig geintegreerd met het 3CX Phone System, wordt 3CX WebMeeting 
geleverd met een hosted add-on. Dit wil zeggen dat gebruikers van het 3CX 
systeem, direct en zonder vertraging de web conferencing module kunnen 
gebruiken zonder dat hiervoor extra server hardware of bandbreedte nodig 
is.

 

Klanten van 3CX krijgen automatisch toegang tot video conferencing met 
3CX WebMeeting. De zes maanden of jaarlijkse tarieven zijn laag wat zorgt 
voor een uitstekende prijs - kwaliteit verhouding. 
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Face to face meetings met collega’s over de 
hele wereld. 

Kies de bandbreedte die u wilt gebruiken 
voor uw meeting



General Phone System Features Free Standard Pro

Call Logging • • •

Call Reporting * • • •

Blind & Attended Call Transfer • • •

Call Forward on Busy or No Answer • • •

Call Routing by DID • • •

Caller ID • •

Auto Attendant / Digital Receptionist • • •

Voicemail / Music on Hold • • •

Central Phonebook • • •

Call by Name • • •

• • •

• • •

• • •

• • •

Call Parking & Pickup • •

Call Queuing • •

Call Recording • •

MWI – Message Waiting Indicator • •

BLF Status Updates • •

Intercom / Paging • •

R

Automatic pickup on busy

WebRTC

Webmeeting

Web applications secured with HTTPS

ing Extension & Mobile Simultaneously • •

Management and Scalability

Web-based Management Console • • •

Configuration Wizard • • •

Real Time Web-based System Status • • •

Integrated Web Server • • •

Backup and Restore The PBX • • •

Configure External Extensions via 3CX Tunnel • • •

Integrated Enterprise Database • • •

VM Ware / Hyper V • • •

Establish SIP Trunks with other SIP Servers • • •

Unified Communications Free Standard Pro

Setting Up Conference Calls • •

See the Presence of Your Colleagues • •

View the Presence of Other Offices •

Receive Voicemail via Email • •

Receive Faxes via Email as PDF • •

Integrated Fax Server • •

Integrate Offices with 3CX Bridge • •

Public SIP ID for Extensions • • •

Advanced Forwarding Rules • • •

Unparalleled Mobility with Windows, iPhone & Android

CTI Support (Windows) • •

Seamlessly Create Conference Calls • • •

See the Presence of Your Colleagues • • •

Users can Configure their Own Extension • • •

Plug and Play Provisioning • • •

Email Provisioning • • •

Manage 3CXPhone from within the Console • • •

Includes 3CX Tunnel to Avoid NAT Problems • • •

Tunnel All VoIP Traffic Over a Single Port • • •

Transfer Calls • • •

Shows Caller ID • • •

Shows Personal Call History • • •

Divert Calls to Voicemail • • •

Queue Monitoring • •
IP Phone Management

Automatic Phone Provisioning • • •

Remotely Manage IP Phones • • •

Manage IP Phones Network Wide • • •

IP Phone Management (continued) Free Standard Pro

Plug and Play Support • • •

Provisioning Network Wide with Correct Settings • • •

Restart Phones Remotely • • •

Manage Firmware Network Wide • • •

3rd Party Application Integration

Microsoft Outlook Integration •

Salesforce integration

Microsoft Dynamics Integration

Sage ACT! integration

SugarCRM Integration

HTTP API to integrate with Any Web-based CRM •

Microsoft Exchange 2007/2010/2013 UM •

Microsoft Exchange Contact Phonebook •

Microsoft Exchange Auto Attendant •

Devices and Providers

Supports Popular IP Phones • • •

Supports VoIP Gateways • • •

Make and Receive Skype Calls • • •

Supports SIP / VoIP Providers • • •

SIP Trunking Support • • •

Free Communication Links to SIP Servers • •

Codecs (Voice Compression)

G711 (a law and u law) • • •

G722 • • •

GSM • • •

Speex • • •

ILBC • • •

G729 • •

INDRUKWEKKENDE KENMERKEN VAN 3CX

*  Requires Valid Maintenance Agreement – First Year Free 
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UK 
101, Finsbury Pavement
London

 SR1 A2CE
+44 (0)203 327 2020 
info@3cx.co.uk

Germany 
Baaderstrasse 44a 
München 
80469 
+49 (0)89 2206 1592 
info@3cx.de

Russia 
Ugreshskaya 14 / 317 
Moscow 
115088 
+7 (495) 640 4336 
info@3cx.ru

Cyprus 
Block B 
1 28th October Street 
Nicosia 2414 
+357 22 444 032 
info@3cx.com

Switzerland 
Bahnhofstrasse 32 
Postfach 1103 6301 
Zug 
+41 (0)41 511 80 00 
info@3cx.ch

 
 

 
 

 

South Africa
20, Cambridge Office Park
5 Bauhinia Street
Highveld, 0169  
+86 11 329 11

 info@3cx.com

Japan 
Semizu Building 4F 
1-10-4 Otowa Bunkyo-ky 
Tokyo 112-0013 
+81 3 6304 1818 
info@3cx.jp

Hong Kong 
Level 3 
Three Pacific Place 
1 Queen’s Road East 
+852 2588 3411 
info@3cx.hk

France 
Elysees Defense 7C 
Piazza Duomo 
92056 
 +33 (0) 184 881 00 
info@3cx.fr

15305 Dallas Parkway,
Suite 300, Office 316, Addison
Texas 75001
+1 (469) 2069 035
info@3cx.com
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