
Telefonie en internetdiensten zijn essentieel voor uw organisatie. 

Iedere verstoring van deze diensten kan afbreuk doen aan de 

continuïteit van uw bedrijfsprocessen. Om servicegarantie te bieden 

aan haar klanten heeft VST een SLA Profi el onderweg ontwikkeld 

voor mobiele telefonie. Voor hosted telefonie is er een SLA Profi el 

onderweg en een SLA Onderhoud ontwikkeld. Zo bent u als klant 

verzekerd van continuïteit, en weet u waarop u kunt rekenen.

Mobiele telefonie - SLA Profi el onderweg

Telefonische ondersteuning en wijzigingen binnen de mobiele 

telefonie omgeving (verplicht)

Met de SLA Profi el onderweg kunt u iedere werkdag gedurende 

openingstijden contact opnemen met de supportdesk van VST. Een 

wijziging in het systeem, PUK code die opgevraagd moet worden of 

een door-schakeling nodig? Laat VST u ontzorgen! Zo houdt u tijd 

over voor wat écht belangrijk is. 

SLA Profi el onderweg:

• Eerstelijns support 

• Simwissel 

• Nummer aanvraag 

• Opvragen KvK door VST 

• Wijziging factuuradres/

vestigingsadres 

• PIN/PUK codes aanvragen

• Doorschakeling plaatsen

• Nummer blokkeren/deblokkeren 

• Blokkering nummerweergave

• Blokkering entertainment 0906 en 0909

• Blokkering SMS volledig

• Blokkering SMS uitgaan internationaal

• Blokkering tweede gesprek 

• Blokkering roaming

• Aanpassen bundels

• Aanpassen mobiel labels

• Genereren van login portal

Mobiele Telefonie - TEM Rapportage 

Met de TEM (Telecom Expense Management) rapportage 

van VST bent u in staat maandelijks te sturen in de 

abonnementsvormen. Op deze manier houdt u grip op de 

telefoniekosten binnen uw organisatie.

Bereikbaarheid SupportDesk

Voor vragen of hulp kunt u altijd 

contact opnemen met de Support 

medewerkers van VST! 

Dit kan door te bellen naar 

0318-50 12 12 of door te mailen naar 

support@vstelecom.nl

Openingstijden

Maandag t/m donderdag van 08.30 

uur tot 17.30 uur en op vrijdag van 

08.30 uur tot 17.00 uur

Voor de best bereikbare werkplek. VSTelecom.nl

€1,50

€35

SLA Profi el onderweg


