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VEZETÉKES- ÉS MOBILTELEFON, INTERNET, 4G,
INFORMATIKA, HARDVER, SZOFTVER, SZERVER
BERUHÁZÁS NÉLKÜL, HAVI DÍJAS FORMÁBAN,
EGYETLEN SZOLGÁLTATÓTÓL

KEDVES PARTNERÜNK!
KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGTISZTELT BENNÜNKET,
ÉS A MAGYAR TELEKOMTÓL KÉRT ÜZLETI AJÁNLATOT!

A Telekom 160 ezer kisvállalkozásnak és 25 ezer közepes
méretű vállalatnak nyújt telekommunikációs szolgáltatásokat,
azaz három hazai vállalkozás közül kettő biztosan az ügyfelünk.
A piac legmeghatározóbb szereplőjének lenni pedig komoly
kötelezettségekkel jár.

DE MIÉRT FONTOS MINDEZ ÖNNEK?
 Mert ismerjük és értjük a magyar kisvállalkozások problémáit, és azt is tudjuk,
hogy hogyan segíthetjük őket szolgáltatásainkkal, a mindennapi munkában.
 Mert megvan a tudásunk és az elszántságunk ahhoz, hogy még hatékonyabbá
tegyük az Ön vállalkozását is.
 Mert azért dolgozunk, hogy ügyfeleink a legjobb szolgáltatást kapják tőlünk.

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS INFORMATIKAI MEGOLDÁSOK EGYÜTT ÉS KÜLÖN IS
I. Mobil szolgáltatások:
Dolgoztassa még többet telefonját,
tegye okosabbá vállalkozását!
 Telefonálás és mobilinternetezés egy csomagban:
Válasszon a vállalkozása felhasználási szokásaihoz leginkább
illeszkedő, lebeszélhető perceket tartalmazó, vagy korlátlan
mobiltelefon, valamint széles skálájú mobilnet csomagjaink
közül és használja mobiltelefonját az EU-ban úgy, mint itthon.
 4G mobilinternet: 97%-os kültéri lefedettséggel.*
 Céges okoseszköz flotta: Vállalkozása igényeit kielégítő
okoseszközök, csúcskészülékek.
 Mobil iroda: Irodáján kívül, okostelefonon is elérheti céges
e-mailjelit, dokumentumait, alkalmazásait.

EU: Európai Unió országai és azok külbirtokai, valamint Andorra, Izland, Liechtenstein, Norvégia.
* Az előfizető által tapasztalt sebességérték függ a megfelelő képességű díjcsomagtól és
készüléktől, valamint attól, hogy az adott ponton támogatja-e a hálózat azt a sebességet,
valamint a rádiós és forgalmi körülményektől. További információ a http://www.telekom.hu/
lakossagi/szolgaltatasok/mobil/lefedettseg weboldalon.

II. Vezetékes szolgáltatások:
Az egyszerűtől az extra igényekig!
 Üzleti internet és telefon a mindennapi munkához.
 Több telephelyes vállalkozásoknak:
Közös vállalati hálózat minden telephelyen, közös céges
szerver, közös telefonrendszer.
 Extra kapacitás és biztonság:
Bérelt vonali internet az extra teljesítményhez.
 Csomagban nagyobb kedvezménnyel:
Telefon + internet + informatika.

III. Informatikai szolgáltatások:
Szerverre, szoftverre, számítógépre és informatikai szolgáltatásokra is előfizethet ugyanúgy, mint
internetre vagy telefonra.
 Céges laptopok, táblagépek:
Kamatmentes részletre, házhozszállítással, beüzemeléssel.
 Szerverek, beruházás nélkül, havi díjért:
 Szervervásárlás – részletre.
 Szerverbérlés – fix havi díjért.
 Szervervirtualizáció – kapacitásbérlés, pontosan annyit
fizet, amennyire szüksége van.
 Céges szerverének üzemeltetése – biztonságos adatközpontunkban.
 Webkönnyen – profi weboldalkészítés és teljes online háttértámogatás (saját webcím, tárhely).
 Mini CRM – mobileszközökön is menedzselhető szakszerű
ügyfélkezelő rendszer.
 Office programcsomagok, havi díjért:
 Word, Excel, Power Point, levelező és céges fájlrendszer, videokonferencia és egyéb online szolgáltatások.
 Tableten és okostelefonon is közel azonos komforttal
dolgozhat, mint a laptopján vagy az asztali gépen, bárhová magával viheti irodáját.

MAGENTA 1 BUSINESS
MINDIG TÖBBET AD
VÁLLALKOZÁSÁNAK
 Mobil, vezetékes és IT szolgáltatások
együtt kedvezőbb havi díjért.
 Dedikált ügyfélkiszolgálás az üzleti
ügyfélszolgálaton.

Bízunk benne, hogy termékeinkkel, szolgáltatásainkkal mi is hozzájárulhatunk üzleti sikereihez!

