
PBXact SaaS (software jako služba) je přizpůsobitelné softwarové řešení na klíč, které ve Vašem datovém centru nebo virtuálním prostředí 
poskytuje Vašim zákazníkům prvotřídní služby jednotné telefonní komunikace. PBXact SaaS umožňuje autorizovaným partnerům 
společnosti Sangoma nabízet cenově dostupné virtuální řešení PBX, která se platí měsíčně v závislosti na počtu uživatelů a které vyžaduje 
minimální počáteční investice. Možnosti rebrandingu umožňují přizpůsobit uživatelské prostředí a posilovat Vaši značku. 

PBXact SaaS nabízí pokročilé funkce, které jsou k dispozici na telefonech, počítačích i mobilních zařízeních Vašich zákazníků. Mezi tyto 
funkce patří: automatické nastavení telefonů (provisioning), automatická spojovatelka, hlasová schránka posílající vzkaz na e-mail, 
konferenční místnosti, fronty hovorů, parkování hovorů, nahrávání hovorů, vyzváněcí skupiny, paging, faxování, integrace s CRM, mobilní 
integrace (Android nebo iOS), softwarový telefon a mnohé další. Pro zákazníky, kteří potřebují funkce call centra, je možnost tuto 
funkcionalitu dokoupit.

Ať už je vaše společnost zkušeným prodejcem PBX se zájmem o rozšíření své nabídky na cloudové služby, nebo stávajícím 
poskytovatelem služeb, který hledá alternativní hostované řešení, PBXact SaaS nabízí osvědčené, robustní a cenově výhodné řešení. Vy 
už jen prodáváte službu, spravujete svá datová centra, zařizujete instalace u zákazníků a vybíráte poplatky.

Funkce a výhody PBXact SaaS:

JEDNOTNÁ KOMUNIKAČNÍ PLATFORMA
PBXact SaaS je skutečná platforma sjednocené 
komunikace, která svým zákazníků
možnosti vzdálené správy, softwarový telefon, mobilní 
integraci, integraci faxů a další.

FLEXIBILITA MODELU PAY-AS-YOU-GROW
Měsíčně platíte pouze za celkový počet uživatelů ve 
svém systému, a to s minimálními investičními náklady. 
Klienty můžete snadno přidávat a odebírat podle toho, 
jak roste vaše klientela.

FLEXIBILNÍ SYSTÉM FAKTURACE
Využijte svůj stávající fakturační systém nebo integrujte 
s komerčně dostupnými fakturačními balíčky.

AKTUALIZACE POD KONTROLOU
Aktualizace včetně kritických bezpečnostních 
záplat jsou k dispozici automaticky – sami se 
rozhodnete, kdy je instalovat.

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ
Společnost Sangoma nabízí kompletní řadu bran, 
SBC (session border kontroléry) a IP telefonů, 
které Vám umožní nabídnout kompletní řešení.

PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY
Sangoma Vám pomůže s instalací a provozem 
svými balíčky technické podpory Up and Running 
a Annual Support.

BROUŽURA

Získejte vlastní cloudové řešení PBX díky Sangoma PBXact SaaS



Jak to funguje
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kombinuje nabídku PBXact SaaS s IP
telefony Sangoma! 
Umožněte svým zákazníkům využít automatického nastavení telefonů, díky 
ně
aplikace umožňují uživatelům získat kontrolu nad displejem telefonu a použí-
vat tak své nejoblíbenější funkce. Není už třeba pamatovat si žádné kódy 
funkcí!

A nejlepší je, že si telefony pro své zákazníky můžete objednat současně s 
tím, kdy si oni od Vás zakoupí služby PBXact. Díky tomu můžete telefony 
doručit už předpřipravené, aby správně fungovaly s novým nastavením.

JEŠTĚ NEJSTE PARTNER? ZAREGISTRUJTE SE!
Př čností 
Sangoma z prodeje naší komplexní řady hardwarových a softwarových 
řešení https://www.sangoma.com/partner-program/

AK ZAČÍT?
Pokud jste stávajícím autorizovaným prodejcem nebo integrátorem 
společnosti Sangoma, kontaktujte správce svého účtu nebo navštivte 
stránku https://sangoma.com/pbxact-saas kde se dozvíte více o 
programu PBXact SaaS.

“Na dnešním konkurenčním 
telefonním trhu Vám PBXact SaaS 
nabízí výhodu pro rozšíření vaší 
zákaznické základny a zvýšení 
loajality a výnosů s minimálními 
počátečními náklady. Pro své 
zákazníky z řad malých a středních 
podniků můžete snadno využít 
personalizované telefonní systémy na 
klíč s pokročilými funkcemi, často za 
zlomek ceny konkurenčních systémů, 
což znamená vítězství pro Vás i Vaše 
zákazníky!“
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Rozšiřte svou nabídku jako autorizovaný partner
společnosti Sangoma a staňte se ještě dnes
poskytovatelem hostované telefonní ústředny!
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