MOBILE SIP TRUNK
“ Bạn có muốn biến số di động thành Hotline doanh nghiệp? “

Đăng ký nhanh, chỉ từ 1-2 ngày
Bắt đầu ngay
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Mobile Sip Trunk là gì?
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ới hạn cuộc gọi.

Tính năng nổi bật

Đầu số Hotline thân thiện

Ổn định 24/7

Không giới hạn vị trí địa lý

Không giới hạn cuộc gọi

Quản lý linh hoạt

Dễ dàng mở rộng

Hãy lựa chọn nhà mạng phù hợp?
Liên hệ 1900 6020 để đư c h tr

Phí hòa mạng
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Về NTTNETWORKS
NTTNETWORKS được thành lập vào năm 2009 như một trung tâm Giải pháp và Dịch vụ công nghệ thoại trên nền IP tại Việt Nam. Hoạt động của chúng tôi là thực
hiện nghiên cứu, phát triển, triển khai, và tư vấn dịch vụ, và cũng là trung tâm phân phối phần cứng VoIP. Công ty bắt đầu như một nhà cung cấp giải pháp và dịch
vụ và tiếp cận với thị trường phân phối từ năm 2010 thông qua VOIPMART - VIET NAM VOIP MARTKET PLACE - nơi khách hàng có thể tìm thấy bất kỳ sản phẩm VoIP
nào từ các nhà cung cấp khác nhau khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh đó chúng tôi vẫn luôn hoàn thiện nhiều giải pháp và công nghệ VoIP như Fax, Paging,
Telepresense, Conference và Collaboration.

Về CLOUDPBX™
CloudPBX cung cấp toàn diện những dịch vụ và giải pháp liên lạc và truyền thông, phù hợp với mọi quy mô doanh nghiệp. Hệ thống và giải pháp chuyên nghiệp
được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư với nhiều năm kinh nghiệm. Các dịch vụ của CloudPBX có khả năng đáp ứng tốt nhất và đầy đủ nhất mọi nhu cầu của khách hàng
từ đơn giản đến độ phức tạp cao, cùng với khả năng tùy biết linh hoạt theo mỗi doanh nghiệp và yêu cầu thực tế. CloudPBX ứng dụng công nghệ Cloud Computing
và cung cấp rộng khắp theo phương thức SaaS. Các dịch vụ tại CloudPBX cung cấp một bộ công cụ toàn diện hỗ trợ hoạt động liên lạc của doanh nghiệp, nhằm
nâng cao và cải thiện sự chuyên nghiệp của công ty bạn. CloudPBX™, CloudXCS™, CloudTOT™, CloudMeeting™…và các dịch vụ, thương hiệu được cung cấp tại
website www.cloudpbx.vn thuộc quyền sở hữu của NTTNETWORKS.

“SEE YOU ON CLOUD”
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Extension | IVR | queue | recording | ACD | voicemail | report | billing

About CloudPBX®
CloudPBX® is providing most of complete communication services which suitable for most of business
scopes. Our system and solutions was developed by years experiences engineer team. CloudPBX®
provides right services which able t m t m t f c t m ’
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CloudPBX is being provided via Cloud computing and SaaS technology. A complete service package
support to your business and increase your enterprises. CloudPBX, CloudXCS, CloudTOT,
CloudMe t …
registered trademarks of NTTNETWORKS Co., Ltd.

