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Νέα εποχή στην
επικοινωνία
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Απλές απαντήσεις σε σύνθετα ερωτήματα

Η modulus, μετά από μια πολυετή πορεία στο χώρο των τηλεπικοινωνιών νέας γενιάς, είναι σε
θέση να προσφέρει επαναστατική καινοτομία στις ανάγκες της επιχείρησής σας για επικοινωνία. 
Με νέες cloud τεχνολογίες και εξειδικευμένο προσωπικό μπορούμε να σας βοηθήσουμε να 
καλύψετε τις σημερινές ανάγκες σας, να προβλέψουμε τις μελλοντικές αλλά και να μειώσουμε 
σημαντικά το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης των τηλεπικοινωνιακών υποδομών σας.

Η modulus έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 9001:2008 για τα αντικείμενα:

 — Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Διάθεση & Υποστήριξη 
Υπηρεσιών Τηλεφωνίας μέσω Διαδικτύου

 — Παροχή & Υποστήριξη Ολοκληρωμένων Λύσεων 
Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων

Γνωρίστε τη modulus

Ευέλικτες υπηρεσίες 
διαμορφωμένες επάνω στις υποδομές 

και τις ανάγκες του πελάτη

σκεφτόμαστε παγκόσμια, 
δημιουργούμε εξατομικευμένα
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Καινοτόμες υπηρεσίες τηλεφωνίας

Προτεραιότητα μας είναι η δημιουργία μίας νέας εμπειρίας στην επικοινωνία μέσω 
τηλεφώνου — απαλλαγμένης από τους περιορισμούς της συμβατικής τηλεφωνίας — μέσα από 
την αξιοποίηση των πιο εξελιγμένων τεχνολογιών και την υποστήριξη τους από υποδομές 
υψηλών προδιαγραφών και αξιοπιστίας.

Στόχος μας να σας παρέχουμε μια άρτια λύση που θα μπορεί να προσαρμόζεται άμεσα στις 
διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της επιχείρησής σας.

Όλα τα παραπάνω τα επιτυγχάνουμε στηριζόμενοι σε ανοικτές τεχνολογίες και πρότυπα, 
ώστε να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα με εξοπλισμό από το σύνολο σχεδόν των 
κατασκευαστών υλικού.

Διαλέξτε τις επιχειρηματικές ανάγκες σας και ζητήστε από τον συνεργάτη μας να σας δείξει 
πώς μπορείτε να επωφεληθείτε με ελάχιστες παρεμβάσεις και επενδύσεις.

Είμαι επιχείρηση και θέλω:

υπηρεσίες τηλεφωνίας νέας γενιάς

τηλεφωνικό κέντρο άμεσα χωρίς εγκατάσταση & συντήρηση

εγκατάσταση εταιρικού δικτύου για υποστήριξη τεχνολογιών VoIP

ευέλικτες υποδομές για call centre χωρίς υπέρογκα πάγια

fax server για διαχείριση μεγάλου όγκου FAX

δεν γνωρίζετε τι είναι τα παραπάνω ή γιατί τα χρειάζεστε; 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας και μάθετε περισσότερα:

www.modulus.gr
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Φανταστείτε να είχατε ένα σύστημα χωρίς σύνθετες υποδομές που θα σας επέτρεπε να 
πραγματοποιείτε κλήσεις, από όπου και αν βρίσκεστε, στη χώρα ή στο εξωτερικό, σαν να 
βρισκόσασταν στο γραφείο σας. Μπορούμε να σας το παρέχουμε.

Μια επαναστατική λύση που έρχεται να σας προσφέρει την απόλυτη επιχειρηματική ευελιξία 
καθώς όλες οι τηλεφωνικές κλήσεις σας πραγματοποιούνται μέσω Internet χωρίς να είναι 
«δεμένες» σε μια σταθερή τηλεφωνική γραμμή.

Έτσι, μπορείτε να μιλάτε — χωρίς καμία απολύτως χρέωση — με τους συναδέλφους σας στο 
διπλανό γραφείο ή να ολοκληρώνετε τις παραγγελίες σας με τους προμηθευτές σας, ακόμα και 
αν βρίσκονται στην άλλη άκρη του κόσμου, με τις χαμηλότερες χρεώσεις.

Ζητήστε από τον συνεργάτη μας να σας εξηγήσει 
τι μπορούν να σας προσφέρουν οι VoIP υπηρεσίες 
modulus αλλά και να σας δείξει πόσες τηλεφωνικές 
συνδέσεις και πάγια μπορείτε να καταργήσετε  
βελτιώνοντας παράλληλα την επικοινωνία σας!

Επικοινωνία από όπου και αν βρίσκεστε

Εταιρική επικοινωνία 
που σέβεται τις 
αυξανόμενες ανάγκες 
της επιχείρησής σας

Απόλυτη ευελιξία

Οι κλήσεις σας 
ακολουθούν όπου κι 

αν βρίσκεστε

VoIP
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Η ενεργοποίηση υπηρεσιών μπορεί να γίνει 
μέσα σε μια μέρα.

Ελαχιστοποιείτε τα πάγια τέλη σας.

Μιλήστε με το χαμηλότερο κόστος 
επικοινωνίας με χρέωση ανά δευτερόλεπτο.

Δεν χρειάζεστε πολλαπλές τηλεφωνικές 
συνδέσεις — όλες οι κλήσεις γίνονται με τη 
χρήση μίας σύνδεσης Internet που έχετε ήδη.

Αποκτάτε πολλαπλές γραμμές για 
ταυτόχρονες συνομιλίες ή/και τηλεφωνικούς 
αριθμούς με ασύγκριτα χαμηλό κόστος και 
άμεση ενεργοποίηση τη στιγμή που θα τα 
χρειαστείτε.

Όπου και αν βρίσκεστε, οι συσκευές 
λειτουργούν όπως και στο γραφείο σας με 
ακριβώς το ίδιο νούμερο, αρκεί να έχετε 
πρόσβαση στο Internet.

Έχετε μια κοινή υποδομή που καλύπτει 
τις ανάγκες της επιχείρησης για δίκτυα 
υπολογιστών και για τηλεφωνία, η υποστήριξη 
της οποίας μπορεί να αναληφθεί από τον ίδιο 
εξειδικευμένο τεχνικό.

Δε μένετε ποτέ χωρίς τηλέφωνο, καθώς η 
VoIP τηλεφωνία συνιστά τη μόνη τεχνολογία 
τηλεφωνίας που μπορεί να προσφέρει 
εφεδρεία στην περίπτωση απώλειας μιας 
σύνδεσης.

Λύστε ζητήματα 
χρόνου, κόστους, 
εγκατάστασης και 
διαχείρισης με μια 

κίνηση 

Ας μιλήσουμε απλά. Γιατί χρειάζεστε VoIP 
επικοινωνία;
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Μια συνολική λύση 
χτισμένη πάνω στις 

ανάγκες της 
επιχείρησής σας

vPBX

Σε μία εποχή που οι υποδομές των επιχειρήσεων μετακομίζουν από το ράφι του dataroom στο 
Internet, γιατί να έχετε το τηλεφωνικό σας κέντρο στο υπόγειο;

Μεταβείτε τώρα σε μια cloud υπηρεσία που προσφέρει όλες τις λειτουργίες ενός πολύ 
εξελιγμένου τηλεφωνικού κέντρου, γρήγορα και απλά.

Το μόνο που χρειάζεστε είναι πρόσβαση στο Internet και συμβατές συσκευές, όπως τηλεφωνικές 
συσκευές γραφείου ή ακόμα και εφαρμογές στον υπολογιστή ή το smartphone σας.

Ζητήστε από τον συνεργάτη μας να σας εξηγήσει τα μοναδικά χαρακτηριστικά του ή καλέστε 
μας στο 13 8 13 για να μιλήσουμε για τις ανάγκες σας.

Το τηλεφωνικό σας κέντρο στο Internet 
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Ένα 
τηλεφωνικό 
κέντρο στην 
τσέπη σας

Σας κοστίζει λιγότερο σε σχέση με τις 
συμβατικές τεχνολογίες.

Δεν χρεώνεστε για αγορά, εγκατάσταση και 
συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου.

Καταργείτε τα πάγια πολλών γραμμών 
συμβατικής τηλεφωνίας.

Έχετε όλα τα πλεονεκτήματα των καινοτόμων 
υπηρεσιών τηλεφωνίας modulus για 
ταυτόχρονες συνομιλίες, τηλεφωνικούς 
αριθμούς, χρεώσεις κλήσεων και άλλα οφέλη.

Ο συμβατός εξοπλισμός ενσωματώνεται στις 
υπάρχουσες υποδομές σας εξοικονομώντας 
χρόνο και χρήμα.

Αυξάνετε την αξιοπιστία των επικοινωνιών σας 
αποκτώντας δυνατότητες εφεδρείας.

Ας μιλήσουμε απλά. Γιατί χρειάζεστε vPBX 
από τη modulus;

Μπορείτε να έχετε ταυτόχρονη επικοινωνία 
όλων των χρηστών με μια μόνο γραμμή 
Internet.

Ενοποιείτε όλα τα εσωτερικά τηλέφωνα που 
είναι διάσπαρτα γεωγραφικά (ακόμα και αν 
βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες).

Δε χρειάζεται να περιμένετε την επίσκεψη 
τεχνικού στον χώρο σας: όλες οι διαδικασίες 
γίνονται ηλεκτρονικά χωρίς να χάσετε χρόνο.

Αποκτάτε νέες λειτουργίες και δυνατότητες 
καθώς προστίθενται, χωρίς έξοδα 
αναβάθμισης.
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Η modulus είναι 
πρωτοπόρος στο χώρο 

των τηλεπικοινωνιακών 
λύσεων στο internet

Η έρευνα και η συνεχής εξέλιξη 
των υπηρεσιών μας

Η χρήση ανοικτών τεχνολογιών 
και προτύπων

Η αξιοπιστία των συστημάτων μας

Η απόλυτη εξειδίκευση 
στο χώρο μας

Η φανατική προσήλωση στην 
προσφορά της καλύτερης 
τεχνικής υποστήριξης 
της αγοράς

Η δική σας ευελιξία 

Η απλότητα των λύσεων 

Οι ανταγωνιστικές τιμές 
των υπηρεσιών μας

Ένα φιλικό περιβάλλον 
συνεργασίας με έμφαση 
στην προσωπική επαφή 

Ανθρώπινο δυναμικό με 
εμμονή στη λεπτομέρεια

Προτεραιότητα μας Στόχος μας Προσωπική μας 
υπόσχεση 

Οι αξίες μας
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modulus Α.Ε.
Business Telecoms

Τ: +30 215 215 15 00
F: +30 215 215 15 09
E: info@modulus.gr

www.modulus.gr
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