SLA Mobiele Telefonie

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 Support ontwikkeld voor mobiele telefonie. Voor hosted telefonie is er
een SLA Beheer en een SLA Onderhoud ontwikkeld. Zo bent u als klant verzekerd van continuïteit, en weet
u waarop u kunt rekenen.

Mobiele telefonie - SLA Support per nummer

Telefonische ondersteuning en wijzigingen binnen
de mobiele telefonie omgeving (verplicht)
Maakt u ook gebruik van hosted telefonie via VST? Dan betaalt u
slechts ¤0,50 per mobiele aansluiting. Met de SLA support 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 doorschakeling nodig? Laat VST u
ontzorgen! Zo houdt u tijd over voor wat écht belangrijk is.

SLA Support omvat onder andere:
Eerstelijns support

1,25

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

Mobiele Telefonie - TEM Rapportage

35,-

Met de TEM (Telecom Expense Management)

0909 nrs
Blokkering SMS volledig

rapportage van VST bent u in staat maandelijks te sturen

Blokkering SMS uitgaan internationaal

in de abonnementsvormen. Op deze manier houdt u grip

Blokkering tweede gesprek

op de telefoniekosten binnen uw organisatie.

Blokkering roaming

Bereikbaarheid
SupportDesk

Openingstijden SupportDesk
Maandag

08.30 – 17.00

Donderdag

08.30 – 17.00

Telefonisch: 0318 - 50 12 12

Dinsdag

08.30 – 17.00

Vrijdag

08.30 – 17.00

Per e-mail: support@vstelecom.nl

Woensdag

08.30 – 17.00

Meer weten? Bel voor meer informatie (0318) 50 12 12
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SLA Hosted Telefonie

Hosted Telefonie - SLA Beheer per licentie

Telefonische ondersteuning en wijzigingen op
afstand binnen centrale (verplicht)
Met de SLA Beheer kunt u iedere werkdag gedurende openingstijden
contact opnemen met de supportdesk van VST. Zo kunt u zich
bezighouden met waar het bij uw bedrijf echt om draait en zorgt VST
voor de telefonie omgeving die u voor ogen heeft.

SLA Beheer omvat onder andere:
Eerstelijns support

2,50

Verstrekken ISRA informatie
Lijnmeting
Meting haalbare internetsnelheid
Abonnementsinformatie
Aanvraag/opheffing extra diensten
Tijdelijke doorschakeling
Aanpassen van wachtmuziek

Wilt u ook buiten kantoortijden en in
weekend VST kunnen bereiken? Dat kan!

Aanpassing in het telefoonboek
Aanpassen van tijden/schema’s
Inspreken voicemail/keuzemenu

Met de extra bereikbaarheidsmodule van ¤25,00 per

Toevoegen van nummer

maand kunt u 24/7 bellen. U krijgt dan gegarandeerd een

Aanpassen van routeringen

medewerker van VST aan de telefoon.

Naam van extensie wijzigen

SLA Onderhoud omvat onder andere: +
1,25
Realiseren van configuratie

Hosted Telefonie - SLA Onderhoud per licentie

Storingen aanpassen op locatie

Verhelpen storingen

Met de SLA Onderhoud kunt u iedere werkdag gedurende openingstijden

binnen klantdomein

contact opnemen met de supportdesk van VST. Voor storingen op

Opleveren van uitbreidingen

aanpassingen op locatie kunt u een beroep doen op onze engineers.

Plaatsen van randapparatuur

Zo voorkomt u onverwachte engineerskosten. De engineer is bij een
storing onder voorbehoud binnen 24 uur op locatie.

Geen SLA Onderhoud? Dan is de volgende
tariefstelling van toepassing
Kosten van het onderhoud op locatie door de engineer wordt op basis
van nacalculatie berekend volgens het genoemde tarief in het overzicht.

Meer weten? Bel voor meer informatie (0318) 50 12 12

Tarieven engineer
Voorrijkosten

¤ 65,00

Uurtarief (vanaf 1e uur)

¤ 95,00

Uurtarief (vanaf 2e uur)

¤ 75,00
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