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Security en Telecom

Deskundig advies, installatie en Service
IP Camera
Vaste en IP Telefonie
VoIP diensten & Hardware
Mobiele abonnementen en smartphones
Accessoires mobiel
Zakelijk internet verbindingen
ADSL, VDSL en Glasvezel
Data en IT-oplossingen netwerk/telefonie
Sip Trunks & Hosted oplossingen
IP deurintercom
GPRS back-up IP alarmering
Vast-mobiel-in-1 integratie op
bedrijfstelefooncentrale of hosted omgeving

www.secutel.nl voor meer informatie.

Secutel B.V.
CONNECTING YOUR BUSINESS TO THE TECHNOLOGY RESOURCES YOU
NEED
SecuTel B.V. is onderdeel van PBT Beveiligingsgroep en biedt u
kostenbesparende maatwerkoplossingen voor de (klein) zakelijke markt. Wij zijn
een onafhankelijke specialist op het gebied van vaste en mobiele telefonie, VoIP,
zakelijke internet en dataverbindingen. Met Secutel realiseert u interessante
besparingen op uw telecommunicatiekosten, alarm doormelding,
camerabeveiliging etc. Onze aanpak is professioneel en gedreven; wij denken in
oplossingen, niet in problemen! Wij adviseren, ontwerpen en installeren zowel
eenvoudige als complexe systemen.
In ons huidig dagelijks leven is de rol van telecommunicatie razendsnel
toegenomen. Optimale bereikbaarheid, thuis en onderweg, en snelle
informatieoverdracht zijn tegenwoordig enorm belangrijk, zowel zakelijk als privé.
Secutel is specialist in het ontwerpen en installatie van uiteenlopende,
ultramoderne telecomproducten. Uiteraard alleen afkomstig van betrouwbare
leveranciers, zodat u echt goed bereikbaar bent en u informatie echt snel kunt
delen.

Graag komen onze telecomadviseurs geheel vrijblijvend bij u langs.

Altijd Doelgericht advies.
In onze werkwijze vormt o ve r l e g e n a d vi e s e e n b e l a n g r i j k u i t g a n g s p u n t . C e n t r a a l s t a a n
u w we n s e n , wa a r b i j r e k e n i n g g e h o u d e n wo r d t m e t d e m o g e l i j k h e d e n , u w b u d g e t e n
p l a n n e n vo o r d e t o e k o m s t . V a n u i t e e n r u i m e e r v a r i n g k u n n e n we u vr i j w e l a l t i j d e e n
g e s c h i k t e t e l e c o m o p l o s s i n g a a n b i e d e n , wa a r b i j d e u i t e i n d e l i j k e s ys t e e m k e u ze
b e p a l e n d i s vo o r d e m o g e l i j k h e d e n , s n e l h e i d e n m a a n d l a s t e n .

Servicecontract sluitpost of kostenpost ?
D

Dat continuiteit een voorwaarde is voor de productiviteit van het bedrijf staat vast !
Storingen en reparaties daarentegen hinderen de voortgang van uw goederenstromen en
veroorzaken peperdure stilstand van medewerkers binnnen uw bedrijfsvoering. Met een
online servicecontract waarborgt u het bedrijfszeker en goed functioneren van apparatuur

VOICE OVER IP
IP telefonie(ook wel Voice over IP of
VoIP genoemd) lijkt het toverwoord
te worden binnen de informatie- en
communicatietechnologie.

VOORDELEN VOICE OVER IP
Kostenbesparing
IP telefonie / VoIP levert forse kostenbesparingen op doordat u
gebruik maakt van uw computernetwerk. U heeft geen apart
telefoonnetwerk meer nodig! Reden: er is slechts één aansluiting
op de werkplek voor computer en telefonie benodigd. Er hoeft
maar één netwerk te worden onderhouden, dit levert een forse
besparing op bij de investering en beheer.
Efficiency bij (interne) verhuizingen
Wanneer u een nieuw kantoor opent of er komen nieuwe
medewerkers, dan sluit u eenvoudig extra IP telefoontoestellen op
uw computernetwerk aan. Er is geen aparte telefoonbekabeling of
apart beheer meer nodig. Ook interne verhuizingen zijn heel
eenvoudig te realiseren. Medewerkers nemen hun IP
telefoontoestel mee naar de nieuwe werkplek en sluiten dit op het
computernetwerk aan. Vanaf dat moment kunnen zij bellen met
hetzelfde nummer en behouden dezelfde telefoonfuncties als
voorheen.
Telefoonkosten omlaag
Bellen via een IP netwerk is goedkoper dan via het traditionele
telefoonnetwerk. Vooral als een organisatie meerdere vestigingen
heeft met een datanetwerk tussen deze vestigingen.
Vereenvoudiging beheer
Eenvoudig beheer. Er hoeft geen apart beheer gevoerd te worden
over een datanetwerk en een telefonienetwerk. Alles kan door
dezelfde persoon gedaan worden. Gebruikers hoeven maar één
keer aangemaakt te worden. Niet zoals voorheen voor het
datanetwerk, de telefooncentrale en het voicemailsysteem. Het
gehele beheerproces neemt veel minder tijd in beslag.
Integratie met klanten informatie
Het is mogelijk om de bestaande database van uw huidige
klanten te koppelen aan de telefooncentrale. Direct wanneer
een klant belt verschijnen zijn gegevens op het
computerscherm. Nog voordat de medewerker de telefoon
aanneemt is deze dus al volledig op de hoogte van alle klant
gegevens van de beller. Dit draagt bij aan een vlotte,
voorspoedige en tevreden afhandeling van het
telefoongesprek.
Integratie communicatie processen
Alle voicemail, fax en e-mail berichten in één mailbox.

Niet geheel onbegrijpelijk, want met
IP telefonie / VoIP zetten
ondernemingen een belangrijke stap
voorwaarts. De IP technologie laat
twee verschillende media met elkaar
‘praten’, te weten telefonie en
datanetwerken. De IP technologie
verbindt de traditionele stabiele
telefooncentrale met het
computernetwerk. En daarmee is
een eerste stap gezet in de evolutie
van de telefooncentrale tot een
volwaardig telecommunicatie
platform.

Voice Select:
Telefoniekosten besparen dankzij Voice Select
Als u wilt besparen op uw telefoniekosten, maar niet aan kwaliteit wilt inboeten, is Voice Select de ideale
oplossing voor u. Als u kiest voor Voice Select, nemen wij uw gesprekskosten administratief over van uw
bestaande provider. Daarnaast kunnen wij ook uw abonnement administratief overnemen. Deze oplossing is
geschikt voor alle infrastructuur waarbij er op één factuur alle kosten worden gespecificeerd.

Voice Connect:
Telefoniekosten besparen dankzij bellen over IP ‘’ Voice Connect ’’
Wilt u besparen op uw telecommunicatiekosten, maar is uw telefooncentrale nog niet afgeschreven? Dan
heeft Secutel met Voice Connect de perfecte oplossing voor u. Als u kiest voor Voice Connect, koppelen wij
uw telefooncentrale aan ons communicatieplatform. U behoudt hierbij al uw huidige faciliteiten en verlaagt
tegelijkertijd uw telecommunicatiekosten.

Interessante besparing op uw telecomkosten
Dankzij de overstap op Voice Connect heeft u uw analoge en/of ISDN-lijnen niet meer nodig. Die
abonnementen kunt u opzeggen. Dat levert u een mooie besparing op. Daarnaast bespaart u dankzij onze
scherpe tarieven voor het bellen naar vaste nummers in Nederland ook nog eens op uw gesprekskosten. Al
uw medewerkers bellen onderling gratis, ook als u meerdere vestigingen heeft.

Maximale betrouwbaarheid
De telefooncentrales waarvan wij gebruik maken, bevinden zich op een maximaal beveiligde externe locatie.
Het VoIP-platform is over maar liefst vier verschillende datacenters gedistribueerd. En technische
specialisten waken 24 uur per dag, 7 dagen per week over uw telefoniediensten. Meer bedrijfszekerheid kunt
u zich echt niet wensen.

Mooie opstap naar VoIP
Als u VoIP gefaseerd in uw bedrijf wilt doorvoeren, biedt Voice Connect een uitstekende basis. Onze
specialisten informeren u graag over de mogelijkheden.
Uw voordelen op een rij
• Geschikt voor alle telefooncentrales
• Behoud van al uw huidige faciliteiten
• Toegang tot innovatieve nieuwe faciliteiten
• Meerdere vestigingen koppelen
• Besparing op uw telecomkosten
• Goede basis voor gefaseerde overstap naar VoIP
• Maximale betrouwbaarheid

Managed Voice; Altijd de nieuwste telecom faciliteiten
Dankzij de sterke opkomst van VoIP, het bellen via internet, hoeft u voortaan niet meer zelf te investeren in
centrale telefonieapparatuur. Tegen een vaste vergoeding per werkplek kunt u nu gebruik maken van een
hypermoderne telefooncentrale met de allernieuwste en meest geavanceerde faciliteiten. Bovendien heeft u
geen omkijken naar aanleg en onderhoud, omdat de centrale gesitueerd is op een goed beveiligde locatie
buiten uw bedrijf. Onder de naam Managed Voice biedt Secutel u dit innovatieve telecomconcept aan.

Voorloper op telecomgebied
Als gebruiker van Managed Voice beschikt u altijd over de nieuwste telecom- en ICT-faciliteiten. Vergelijkt u
dit eens met de situatie dat u zelf moet investeren in een nieuwe telefooncentrale.

Geen investering nodig
Afhankelijk van uw specifieke wensen betaalt u een vaste maandelijkse vergoeding per werkplek. U weet
dus precies waar u aan toe bent, als u nieuwe medewerkers wilt aansluiten op het netwerk.

Uw voordeel
- Niet investeren, maar betalen per werkplek
- Overal bereikbaar ongeacht werkplek

GLASVEZEL d e n i e u w nor m in c om m unic at i e
Glasvezel is de snelste, modernste en veiligste manier om data te
verzenden en te ontvangen. Het biedt u de mogelijkheid diverse
toepassingen naast elkaar en tegelijkertijd te gebruiken, zoals
internet, telefonie, elektronisch betalen en het koppelen van
verschillende vestigingen.

VPN & Firewall
Via Virtuele Privé Netwerken ( VPN ) kunt u diverse netwerklocaties
aan elkaar koppelen. Veiligheid en flexibiliteit zijn hierbij de
sleutelwoorden.

Secutel IP Cameram anager
Het IP cameramanager cloud concept is voor iedereen die kiest voor
kwaliteit, gemak en zekerheid. Nog een voordeel is dat je per maand
betaald en er geen grote investering nodig is.
Veiligheid is een basisbehoefte. Hiervoor bieden wij een complete
beveiligingsoplossing in de cloud en actief laat weten wanner er iets
aan de hand is. Met cameramanager, de cloud camera en de
applicatie kunnen ondernemers altijd kijken wat er in hun bedrijf
gebeurt, ongeacht waar vandaan. Via de computer, smartphone of
tablet kunnen realtime beelden vanuit de cloud worden bekeken,
opnamen teruggevonden worden op bais van bewegings-en infarood
detectie en kan de camera worden bestuurd. In het cloud-portofolio
van Secutel B.V. zijn de cameramanager licenties beschikbaar. Ook
kunt u in onze webshop www.secutelonline.nl de verschillende IP
camera’s bestellen.

Brede pr oductrange, van tradit ioneel tot IP
Een greep uit ons totale assortiment:
Analoge, digitale en IP telefooncentrales en toestellen. Secutel levert
alleen de modernste centrales en toestellen, waarmee u goed
voorbereid de toekomst in kunt. Met name geavanceerde IPtechnologie bied vele mogelijkheden als het gaat om snelheid en
kostenbesparing.

Data-en netwerkbekabeling
Secutel levert ADSL, VDSL, SDSL bis en Glasvezel verbindingen.
Uiteraard levert Secutel hierbij ook de toebehoren zoals routers
(POE) switchen en serverkasten voor de IP telefonie.
Wij bieden onze eindgebruikers graag een complete infrastructuur
binnen de vestiging(en). Daarmee kunnen wij in de rol van
systeembeheerder tot een geavanceerde, gebruiksvriendelijke
datanetwerkinstallatie komen.
In het verleden hebben wij menig Cat5 of Cat6 gerealiseerd. En dat
altijd met uw eisen en wensen als uitgangspunt. Deze eisen en
wensen kunnen desgewenst in een Programma van Eisen verwerkt
worden. Zo hebben wij bijvoorbeeld al vele supermarkten en diverse
scholen voorzien van kwalitatief hoogwaardige
datanetwerkinstallaties.

Smartphones & abonnementen
Het grote aantal mobiele telefonieproviders in de markt maken de
keuze voor een zakelijk telefoonabonnement niet gemakkelijk.
Secutel kent de markt goed en is snel in staat om de beste mobiele
telefonieoplossing voor u of uw bedrijf te vinden. Op basis van de
analyse adviseren wij het optimale abonnement voor zakelijk mobiel
bellen in uw organisatie. Wanneer u kiest voor Secutel als leverancier
van zakelijk mobiel bellen, krijgt u één vast aanspreekpunt. Dat is wel
zo prettig. Naast een passend mobiel abonnement heeft Secutel ook
een uitgebreid assortiment accessoires voor vrijwel alle mobiele
telefoons en tablets.

GPRS Backup IP Alarmsysteem
Secutel levert GPRS backup voor IP alamdoormelding. Voor een vast
bedrag per jaar kunt u een aanvulling krijgen op uw
meldkamercontract. Vraag naar de voorwaarden of kijk op
www.secutel.nl voor meer informatie.

TELECO M SCAN
Ervaring leert, dat heel veel bedrijven geen goed inzicht hebben
in de opbouw van hun telecomkosten.
Onder telecomkosten verstaan we:


Een kostenanalyse van uw facturen en belgedrag van
voor mobiel, vast en internet.



Inzicht in uw huidige situatie en hoeveel u kunt besparen
op uw kosten.



Beheerkosten en Servicecontracten



abonnementskosten voor groepsnummers,
hoofdgroepen, nummerblokken etc.



gesprekskosten vaste telefonie (lokaal, nationaal,
internationaal, vast naar mobiel, servicenummers)



gesprekskosten van de mobiele telefoons voor spraak
en data (GPRS, UMTS, HSPDA)



Een besparingsvoorstel



Gaat u op het voorstel in, dan regelt Secutel de totale
overstap



U bent verlost van tijdrovend uitzoekwerk en bespaart
direct op uw communicatie kosten.

Met de telecomscan brengen wij allereerst uw abonnementen in kaart. Daarna wordt de infrastructuur
en apparatuur geïnventariseerd. Vervolgens wordt met u doorgenomen of extra mogelijkheden,
uitbreidingen gewenst zijn waarna wij u een passend voorstel doen toekomen.
U ontvangt van ons vrijblijvend advies over de huidige situatie met het daarbij behorend
besparingsvoorstel. In veel gevallen leidt dit tot een verbeterde infrastructuur met meer
functionaliteiten tegen veel lagere kosten.

Vraag nu de telecomscan aan en krijg inzicht in
hoeveel u kunt besparen op uw kosten

Zakelijk ADSL2+
Met zakelijk ADSL kunt u sneller data ontvangen dan versturen. Zakelijk ADSL is bijzonder geschikt voor bedrijven die
Internet gebruiken voor het versturen van e-mail en het bezoeken van websites. ADSL voluit A-symmetric Digital
Subscriber Line is een DSL-variant waarbij de bandbreedte niet symmetrisch is verdeelt. ADSL heeft een hoge download
snelheid en een wat lagere uploadsnelheid. De afstand tot de wijkcentrale voor een ADSL verbinding is maximaal rond
de 8 km. Maar hoe groter de afstand van de wijkcentrale, hoe sneller de kwaliteit van het signaal -en daarmee de
snelheid van de dataverbinding terug loopt. Voor wij bij u een internet verbinding gaan plaatsen, inventariseren we altijd
eerst precies wat er aan bekabeling ligt, wat de kwaliteit van het signaal is en waar de wijkcentrale gelegen is.
Vervolgens wordt er gekeken of de bandbreedte die een ADSL verbinding te bieden heeft voldoende is voor uw gebruik,
om tenslotte tot een advies te komen.

Zakelijk VDSL
VDSL is een snellere opvolging van ADSL. Met VDSL wordt voorzien in de behoefte aan een snellere en betrouwbare
breedbandverbinding. Omdat Glasvezel nog niet overal beschikbaar is en de behoefte aan sneller internet blijft bestaan,
is er nu een oplossing hiervoor gekomen: VDSL.
Innovatie VDSL gebruikt glasvezel tot in de wijkcentrale. Alleen het laatste stuk tot aan de eindlocatie blijft koper.
Daardoor kunnen er met VDSL hogere snelheden worden gehaald. Hoe dichter de eindgebruiker zich bevind bij het punt
waar het koper overgaat in glasvezel, hoe sneller de verbinding. De maximale afstand tussen de centrale en de
eindlocatie mag niet verder zijn dan 1000-1500 meter. Bij Vectoring VDSL loopt dit op tot 2500 meter.
VDSL is uitstekend geschikt als back-uplijn voor glasvezel, Extended Ethernet of SDSL verbinding. Ook is VDSL op te
nemen in elke vorm van een IP-VPN. Daarnaast kunt u ook kiezen voor een verbinding met een hoger service niveau. U
bent dan verzekerd van garanties op beschikbaarheid van uw verbinding. Meer informatie over VDSL of andere diensten
van SecuTel? Neem contact op met onze afdeling verkoop via 088-1800800 of vraag direct een offerte.

Secutel B.V. is onderdeel van PBT Beveiligingsgroep en biedt u kostenbesparende
maatwerkoplossingen voor de ( klein ) zakelijke markt.

Bent u benieuwd hoeveel u op uw telefoonkosten kunt besparen? Wilt u meer weten over
een specifieke dienst?
Bel voor een afspraak met één van onze adviseurs of bezoek onze
website www.secutel.nl of webshop www.secutelonline.nl
Hoofdkantoor Heerhugowaard
Newtonstraat 44
1704 SB Heerhugowaard
T 088 18 00 800
F 088 18 00 899
Afdeling verkoop: verkoop@secutel.nl
Algemeen: info@secutel.nl

