Geachte relatie,
Vóór u “ligt” de nieuwste nieuwsbrief van Tadicom Nederland BV.
Als één van de langst bestaande telecommunicatiebedrijven in Nederlandse handen (sinds het vrijkomen van de
telecommarkt in 1989) houden wij u natuurlijk graag op de hoogte van wat er bij ons leeft. En welke ontwikkelingen er
zijn. Uiteraard kunt u het volledige overzicht van onze activiteiten nazien op onze website www.tadicom.nl. Op deze
website hier vindt u alles wat Tadicom u momenteel kan bieden, van vaste telefonie tot mobiele- en Cloud telefonie, van
service en onderhoud tot advies over bedrijfstelecommunicatie, begeleiding bij inkoop en implementatie en méér! Laat
Tadicom u voorlichten over de mogelijkheden. Zoals Tadicom dat al 28 jaar doet.

Aeonix softwareversie 3 nu beschikbaar!
Het Aeonix platform is een op servers gebaseerde telecommunicatie-oplossing, waarbij
ú bepaalt waarop het platform draait: op eigen servers of door Tadicom geleverde
servers. De servers zijn het hart van uw telecommunicatie-voorzieningen waarop ALLE
applicaties draaien. Aeonix was al een zeer uitgebreide en gebruikersvriendelijke
communicatie-serveroplossing, maar met de release van de laatste softwareversie 3
wordt het de gebruikers wel héél gemakkelijk gemaakt. Even een kleine opsomming van de vernieuwingen:








Binnen 5 minuten in de lucht!
Grote beschikbaarheid van het Aeonix Contact Center
Mogelijkheid om Aeonix 30 dagen te proberen in een testomgeving
Vereenvoudigd audio beheer
Plug and Play voor Tadiran SIP Phones en Gateways
Tot maximaal 6 devices per gebruiker te definiëren
Uitgebreidere gebruikers licenties

IP Genie
Ook op servers gebaseerd, maar dan met systeemgebonden servers en toestellen. Geen licenties, maar gewoon betalen
wat je gebruikt. Plug en play, eenvoudig te installeren. Al dan niet in de cloud, conventionele telefonie of Voice over IP.
Koppeling met smartphones uiteraard mogelijk. Uitermate geschikt voor Klein- en Middenbedrijf. Tadicom is exclusief
importeur/leverancier in Europa voor dit Engelse product (exclusief UK).
Meer informatie? Kijk op www.tadicom.nl en download de flyers. Gebruik maken van deze nieuwe mogelijkheden? Neem
contact met ons op voor een afspraak / toelichting / presentatie.
Wij wensen u veel leesplezier en staan klaar om u van meer informatie te voorzien!
Met vriendelijke groet,
John Vis, directeur

