CAREVOICE
EXCELLENTE TELEFOONDIENSTEN VOOR DE ZORG

ram-it.nl/cloud-connectivity/carevoice
Optimale bereikbaarheid

1. Vast en mobiel

Koppelt ook met EPD/ECD/HIS/ZIS

2. Compleet

Geen investeringen. Goedkoper bellen (gratis tussen locaties)

3. Alle voordelen

1. Optimale bereikbaarheid
• Niet meer
investeren in
fysieke telefooncentrale
• Bij internetstoring
direct naar mobiel
• Vanaf 1 gebruiker

Last van een overbezet netwerk of te hoge telefoonkosten?
Stap dan over op CareVoice. Vervang uw fysieke
telefooncentrale door bellen over internet (VoIP) en
integreer vast met mobiel.
U belt onbeperkt naar vast en mobiel binnen heel
Nederland voor een vast maandbedrag. En zelfs gratis
tussen uw locaties. U bespaart zomaar 15% op uw
belkosten en dat kan oplopen tot 50%.
CareVoice is ons antwoord op de vraag naar telefonie die
zich aanpast aan uw situatie. En niet andersom!

2. Integratie
•
•
•
•
•

Schaalbaar
Managementinfo
Groepsextensies
Unified messaging
Perfect met TeleQ
wachtrijmanagement
• EPD/ECD/HIS/ZISkoppeling

Locatieonafhankelijk
CareVoice is schaalbaar en makkelijk in gebruik, ook
voor tijdelijke (inval)krachten. Of u nu werkt vanuit
één vestiging, diverse of thuis, u beschikt altijd over
alle zakelijke telefoonnummers en de modernste
functies.
Direct inzicht in uw telefonie
Met onze realtime rapportages en analyses heeft u
direct inzicht in uw telefoongebruik zoals de duur van
gesprekken. Zo weet u altijd hoe uw telefonie
presteert.
Handige koppeling
Interessant is onze koppeling met EPD/ECD/HIS/ZIS.
Daardoor heeft u altijd patiëntgegevens bij de hand
en speelt u sneller in op vragen. U bespaart dus tijd
en bent tegelijkertijd uw patiënten beter van dienst.

3. Voordelen CareVoice

Meer over CareVoice

•
•
•
•
•
•

Wilt u meer weten? Edwin Jacobs
en Samira van Eijk adviseren u
graag over de mogelijkheden.

Nooit meer investeren in eigen centrale
Vaste kosten, geen verrassingen
Cliënteninformatie bij de hand
Schaalbaar, flexibel, makkelijk in gebruik
Thuis bellen met zakelijke nummers
24/7 storingservice

Edwin Jacobs: 06 - 1111 2202
Samira van Eijk: 06 - 55 0000 44
zorg@ram-it.nl
Meer informatie
www.ram-it.nl/cloud-connectivity/
carevoice

