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IntelliDial
Easy Intelligent Dialling

Altijd uw bedrijfscontact gegevens beschikbaar en bellen voor het goedkoopste tarief

IntelliDial is een intelligente bel applicatie die inzetbaar is voor elk bedrijf met veel 

mobiele gebruikers en/of thuiswerkers.

IntelliDial zorgt ervoor dat de telefoonnummers van uw centrale zakelijke database 

beschikbaar zijn op de mobiele telefoon of op de thuiswerk PC. Door te zoeken naar 

uw contactpersoon, vervolgens te klikken op het nummer, gaat u eenvoudigweg 

bellen en besparen. De besparingen zijn aanzienlijk, omdat de gesprekken 

afgerekend worden via de bedrijfstelefooncentrale voor vast netwerk tarieven in 

plaats van dure mobiele telefoontarieven. Bellen met de mobiele telefoon is dan ook 

nog nooit zo goedkoop geweest. IntelliDial verdient u binnen de kortste keren terug. 

Bezoek www.intellidial.nl voor meer informatie.

Werkt met alle operators

Vast netwerk tarieven op de mobiele telefoon

Optimale vast mobiele integratie

Werkt met alle mobiele telefoons

Werkt met alle telefooncentrales

Altijd uw zakelijke CRM gegevens beschikbaar
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OneNumber concept Razendsnelle Return on Investment
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Technische specificaties

Belangrijkste functionaliteiten

Bestelnummers

IntelliDial Server vereisten:
• Pentium 4 of hoger
• 1GB RAM and 2GB HD
• Windows XP OS

GSM Telefoon vereisten:
• IntelliDial kan opgestart worden vanuit alle 
mobiele telefoons met een Internet browser
Geen mobiele client applicatie nodig
• Op de mobiele telefoon heeft u een GPRS 
verbinding nodig en dus een data abonnement

• IntelliDial kan eveneens opgestart worden 
vanuit elke PC met een Internetverbinding

• eenvoudig set-up dankzij de mogelijkheid tot importeren van .csv bestanden
• twee versies: mobiele versie en PC versie. Geen installatie op de mobiele telefoon of PC nodig. IntelliDial wordt 
beschikbaar middels een HTML-pagina
• wachtwoord beveiligde verbinding met mobiele telefoon (via GPRS) of PC (via DSL)
• eenvoudig in gebruik: open IntelliDial internet pagina, zoek contact, klik en bellen
• geschiedenis pagina mogelijk
• als contactnummer niet in de database zit, dan kan er toch via IntelliDial gebeld worden. Bel dus elk nummer in de 
wereld met IntelliDial voor optimale besparingen
• koppeling met bestaande database is via maatwerk mogelijk. 

109070 – IntelliDial, licentie 5 mobiele users
109071 – IntelliDial, licentie 25 mobiele users
109072 – IntelliDial, licentie 50 mobiele users
109073 – IntelliDial, licentie 100 mobiele users
Licentie-uitbreiding op aanvraag mogelijk

Hardware:
VoIP AS55x Gateways
PRI AS55x Gateways
MobilePBX
Informeer bij uw dealer voor de juiste versie AS55x of MobilePBX.

Hardware vereisten: 2 mogelijkheden:
1 IntelliDial in combinatie met uw telefooncentrale
IntelliDial functioneert in combinatie met de MCS AS55x VoIP en/of ISDN30 Gateways. De MCS AS55x wordt aan de 

bestaande telefooncentrale gekoppeld via SIP of ISDN30.

2 IntelliDial zonder telefooncentrale:
IntelliDial in combinatie met de MCS MobilePBX. Deze wordt rechtstreeks met uw VoIP provider verbonden. Een 
traditionele telefooncentrale is dan niet nodig.


