Gaur egungo bulegoak ez dira garai
batekoak
Euskaltelen pyme soluzioa zure bulegoko komunikazioetarako zerbitzu
osoa da. Zauden tokian zaudela ere, soluzio integratu, malgu eta
seguruak izango dituzu.
Euskaltelen pyme soluzioarekin bulegoa behar duzun tokian dago.

Malgua

Behar duzun
lanpostu-kopurura
egokitzen da, eta nahi
duzun mugikor-tarifa sar
dezakezu soluzioan.

Osoa

Barne hartzen ditu postu
finkoak, postu mugikorrak, IP
finkoko Interneteko sarbidea,
finko eta mugikorretarako
deiak, hodeiko telefonogunea,
WiFi sarbidea eta faxa.

Pyme soluzioarekin, hauek izango dituzu:
• 350 Mb/s-ko Interneteko sarbidea,
WiFi ACrekin.
• IP finkoa.
• 2 VoIP postu, telefono-terminalarekin.
• Fax birtuala.
• Tarifa finkoa finkoetarako deietan.(1)
• Zure enpresako finko eta mugikorren
arteko deietarako tarifa finkoa.

Erabileraren arabera
ordaintzen da, eta ez
duzu telefonogunerik ez
terminalik erosi behar.

Digitalizatzeko eta
elkarlanean segurtasun
osoz lan egiteko zure
bulegoan behar dituzun
zerbitzu guztiak.
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Aholkularitza
pertsonalizatua

eta adituen laguntza
teknikoa 24 orduz, zazpi
egunetan.

solución pymes
fácil, flexible y conectada

• Telefonogunearen funtzionalitateak
eta konfiguraziorako webgunea.
• Larrialdiko soluzioak.
• Laguntza-zerbitzua, 24 x 7.

Aukera gehigarriak

Produktiboa

• Telefonogune aurreratua: 20 €/hil.
- Arduradun-laguntzaile deietarako
iragazkia.
- IVR - hiru mailako erabaki-zuhaitzak.
• VoIP postu gehigarria: 15 €/hil.

Inbertsiorik gabe

• Mugikorreko deietarako tarifa finkoa:
Mugikorretara deitzeko 500 minutu,
Euskaltel mugikorra kontratatzen
baduzu; bestela, 250 minutu. (2)
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• Aparteko deien 500 minutuko bonua,
9 €/hil.
• Operadorearen terminala, 5 €/hil.
• Haririk gabeko terminala, 3 €/hil.

• 3Gko postu finkoa: 15 €/hil.

• Audiokonferentzietarako terminala, 9
€/hil.

• Mugikorreko telefonogunea: 3 €/hil.

• Datuen SPB zerbitzua: 30 €/hil.

• Goiburuko linea birtuala: 3 €/hil.

€/hil- tik

hasita

Eta postu finko edo mugikor
osagarriak gehitu 15 € hilean
ordainduta.

Interneterako abiadura handitzea
• 500 Mb/s-ra handitzea: hilean 5 €/hil.

• 1 Gb/s-ra handitzea: hilean 15 €/hil.

Eraldaketa digitalerako osagarriak

Pyme soluzioaren abantailak
Aurreztu egingo duzu

Dena sartua dago

Zure bulegorako behar dituzun
zerbitzu guztiak, telefonogunerik
edo ekipo berezirik erosi beharrik
gabe.

Hauek hartzen ditu barnean: Internet,
ahots-lineak, terminalak, finkoetarako
eta mugikorretarako deiak,
telefonogune-funtzio aurreratuak eta
enpresentzako lehentasunezko
mantentze-lanak.

Zure enpresa digitalizatzeko osagarriak:
• Zibersegurtasuna
• Office365
• WiFi profesionala

• Hodeia: webguneak eta domeinuak
ostatatzea

Kontratatu hemen
euskaltelempresa.eus / 1771
24 hilabete irauteko konpromisoa.
(1) Ez dira sartzen tarifa gehigarriko zenbakiak. (2) Enpresetako Mugikorren tarifa guztiekin bateragarria. BEZa ez dago sartuta prezioetan.

Cercanía para llegar lejos.

