
Telecommunicatie oplossingen 
met maximale bereikbaarheid 
en professioneel gebruikersgemak

In één oogopslag duidelijk onderscheid tussen inkomende nummers 
o.a. afspraken, spoedlijn, receptenlijn etc.

Wachtrijmeldingen, informatieberichten en keuzemenu’s, 
volledig naar wens ingericht.

Meerdere (automatische) schakelmomenten per dag waardoor 
patiënten zelfs tijdens uw afwezigheid of bij spoedgevallen 
adequaat doorverwezen/doorgeschakeld en geholpen worden.

Conferentiegesprekken (handsfree) zijn eenvoudig op te zetten 
zodat meerdere partijen direct deel kunnen nemen aan het gesprek.

Functionaliteiten van de centrale zijn gelijktijdig te gebruiken 
door meerdere praktijken. 

PANASONIC TELECOMMUNICATIE OPLOSSINGEN
Met onze Panasonic telecommunicatie oplossingen is maximale bereikbaarheid en 
professioneel gebruikersgemak direct beschikbaar. Dit communicatieplatform in 
combinatie met onze gebruiksvriendelijke vaste en draadloze toestellen geven u 
toegang tot een breed scala aan communicatietoepassingen. De standaard aan- 
wezige toepassingen sluiten perfect aan bij de communicatiebehoeften van 
huisartsen, tandartsen, apothekers en overige zorginstellingen waarbij optimale 
bereikbaarheid voor patiënten van levensbelang kan zijn.

HTC INTERNATIONAL
HTC International levert, installeert en programmeert uw communicatie-
platform volledig naar uw wens. Indien nodig verzorgen wij ook het 
aanpassen van de bekabelingsinfrastructuur in uw praktijk. Wij kunnen 
u hiernaast ook adviseren om financiële besparingen te realiseren op uw 
abonnements- en belkosten door over te stappen naar SIP (bellen via het 
internet). Hiermee wordt het systeem snel terugverdiend. Via SIP bellen 
betekent bellen met meer functionaliteit, meer flexibiliteit en een flinke 
kostenbesparing met waarborging van de bereikbaarheid.  

HTC ALL-IN RENTAL
Kies voor continuïteit, zekerheid en kwaliteit met de HTC All-in Rental 
oplossing. Met de All-in Rental oplossing werkt u met de nieuwste 
professionele systemen zonder initiële investering. Uw volledige 
communicatieplatform inclusief installatiewerkzaamheden en 24/7 
servicecontract kunnen wij u al aanbieden voor € 70,- per maand*. 
Bent u geïnteresseerd in wat HTC International voor uw praktijk of 

zorginstelling kan betekenen, neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

STANDAARD VOOR U GEÏNTEGREERDE MOGELIJKHEDEN:

* Gebaseerd op het aankoopbedrag van de installatie en een aanvullend 24/7 servicecontract 
   met een looptijd van 60 maanden. 
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HTC INTERNATIONAL
HTC International is al ruim twintig jaar dé professionele totaalleverancier 
van communicatieoplossingen en turn-key projecten. Wij zijn zowel 
nationaal als internationaal actief. Onze missie is met ons producten- en 
dienstenpakket te voorzien in al uw communicatiebehoeften, tegen zo 
laag mogelijke kosten. 

HTC International is gespecialiseerd in het totale pakket van bekabelings- 
concepten, telecommunicatie, beveiliging en diverse speciale audio- en 
videotoepassingen tot netwerkgerelateerde ICT.

TELECOM
Telecommunicatie is het belangrijkste communicatiemiddel binnen
een organisatie. HTC Internationaal levert de modernste en meest
geavanceerde communicatiesystemen, die analoog, digitaal,
SIP en VoIP ondersteunen, waardoor wij altijd een professionele
oplossing kunnen bieden voor uw telecommunicatiebehoefte.
HTC International is als geen ander in staat u met al onze kennis
en ervaring te voorzien van dé telecommunicatieoplossing voor nu
en de toekomst.
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