IP ONE PRESENTEERT
ONLINE WEBTOOL KUBUS

OVER KUBUS.

Wij zijn de leukste zakelijke service provider van Nederland en bieden al jaren
telefonie- en internetdiensten voor de zakelijke markt aan. Onze aanpak is succesvol
gebleken. Daarom delen wij onze aanpak met partners en dealers die graag met ons
willen samenwerken. Ga je met ons samenwerken, dan kan je gebruik maken van onze
online webtool Kubus. Ondernemers van nu hebben de behoefte alles overal
eenvoudig te kunnen regelen en met Kubus is dat mogelijk. Samenwerken met IP One
betekent:

Altijd persoonlijk contact

Whitelabel, dus helemaal jouw eigen merk

Scherpe inkoopprijzen en hoge marges

DASHBOARD.

Het dashboard is de `homepage` van Kubus. Hierop vind je alles om eenvoudig en
snel door de vele mogelijkheden die Kubus biedt te navigeren. Hieronder lichten wij
drie onderdelen van het dashboard kort toe.

INSTELLINGEN. Hier regel je alle persoonlijke instellingen van jouw
account. Dus wachtwoord, naam en de taal waarin Kubus wordt
weergegeven. Ook kan je de grootte van de letters kiezen en een
afbeelding uploaden.

TELEFOONBOEK. Via telefoonboek op het dashboard van Kubus regel je
eenvoudig het telefoonboek van jouw toestel en de toestellen van
collega`s in. Zo zie je altijd wie er belt én kan je eenvoudig alle klanten
en potentiële klanten terugbellen.

KLANTCONFIGURATIE. Onder klantconfiguratie vind je een overzicht
van jouw account. Onder alle klanten zie je al jouw klanten in één
overzicht. Dit overzicht is eenvoudig te exporteren zodat je de gegevens
ook in andere systemen kan gebruiken.

ORDERING VASTE TELEFONIE.

Willen jouw klanten gebruik maken van voice over IP? Via Kubus bestel je alle vaste
telefonie diensten heel eenvoudig. Hieronder lichten wij het bestellen van een
gebruiker, een wachtrij en een SIP trunk toe. Uiteraard is er in Kubus van IP One nog
veel meer mogelijk!

GEBRUIKER. Wij bieden twee soort vaste telefonie gebruikers aan: een
basis- en een uitgebreide gebruiker. Vanzelfsprekend is er met een basis
gebruiker minder mogelijk, maar zijn de maandelijkse kosten voor een
basis gebruiker ook lager.

ONBEPERKT BELLEN. Het is mogelijk om op een uitgebreide gebruiker
onbeperkt bellen te activeren. Voor een vast laag bedrag kan dan
onbeperkt worden gebeld naar Nederlandse vaste en mobiele nummers
onder voorbehoud van fair use.

SIP TRUNK. Is de centrale nog niet afgeschreven, maar wil de klant
gebruik maken van VoIP? Een SIP trunk koppelt de telefooncentrale aan
ons communicatieplatform, waardoor de gesprekken via het datanetwerk
verlopen in plaats van over de telefoonlijn.

ORDERING MOBIELE TELEFONIE.

Bestel via Kubus eenvoudig al onze mobiele diensten voor jouw klanten. Kies de
dienst voor jouw klant inclusief startdatum, geef eventueel een te porteren
telefoonnummer inclusief extra diensten op en bevestig de bestelling van mobiel. Zo
eenvoudig is het bestellen van mobiele diensten in Kubus!

MOBIEL.

VAST MOBIEL.

AANVULLEND.

• Mobiel start

• Vast mobiel start

• Collega pakket

• Mobiel pakket

• Vast mobiel pakket

• Databundel

• Mobiel all-in

• Vast mobiel all-in

• Bedrijfsbundel
• EU bellen
• Wereldwijd datapakket

ORDERING CONNECTIVITY.

Bedrijven kunnen vandaag de dag echt niet meer zonder een goed werkende
internetverbinding. Daarom bestel je bij IP One in Kubus eenvoudig alle verbindingen
die jouw klant nodig heeft. Glasvezel- en xDSL-verbindingen van meerdere
aanbieders: je vindt het allemaal bij IP One!
POSTCODECHECK. Weten welke internetverbindingen op een bepaald
adres beschikbaar zijn? Check eenvoudig de postcode in Kubus en je ziet
meteen welke diensten en welke aanbieders op dat specifieke adres
beschikbaar zijn.
ISRA CHECK. Kubus bevat ook een ISRA-check. Deze check maakt het
zeer gemakkelijk om te checken welke aders op een bepaald adres
beschikbaar zijn. Vul de gegevens in en je ziet direct welk ISRA-punt bij
jouw klant beschikbaar is.
VOORDELEN CONNECTIVITY.
• Scherpe inkoopprijzen
• Hoge marges
• Bijna alle aanbieders beschikbaar

ORDERING CLOUDDIENSTEN.

Werken vanuit de cloud is de perfecte oplossing voor bedrijven die helemaal mee
willen gaan met de tijd. Werken vanuit de cloud heeft namelijk mooie voordelen. Zo
kan er op kosten worden bespaard en is de werkplek van jouw klant altijd en overal
beschikbaar. Kortom, een prachtige aanvulling op jouw portfolio om jouw klanten nog
beter van dienst te kunnen zijn. IP One biedt op dit moment onderstaande
clouddiensten aan maar breidt dit portfolio constant uit zodat het portfolio up to date
is. Je kan jouw klanten dus altijd perfect van dienst zijn met onze clouddiensten!

IASO

VANAD Aloha

Acronis

ThreadScan

PerfectView

Cameramanager Go!

Kaspersky

Office 365

SERVICE EN SUPPORT.

Hebben jouw klanten vragen? Komen ze ergens niet helemaal uit? Heb jij een
specifieke vraag aan IP One? Al deze vragen kunnen moeiteloos worden gedeeld via
ons ticketsysteem in Kubus. Maak een ticket aan en volg alle updates.

NIEUW TICKET.

OVERZICHT.

GESLOTEN.

• Ontvanger van het
ticket

• In behandeling

• Oud ticket overzicht

• Wachten op
feedback

• Filteren (zoeken,
klant, behandelaar,
categorie en behandelgroep)

• Categorie
• Uitgebreide
probleemstelling
• Eventueel bijlage

• Afgehandeld
• Tickets inclusief
resterende tijd

FACTURATIE.

Door Kubus is gedoe met facturatie zeker verleden tijd. Kubus factureert immers
automatisch waardoor je hier bijna geen omkijken meer naar hebt. Zo hou je dus tijd
over om met echt belangrijke zaken bezig te zijn, zoals (potentiële) klanten.

GENEREER FACTUREN. Automatisch factureren is de droom van elke
ondernemer. Goed nieuws: dit kan via onze webtool Kubus. Kubus
genereert namelijk facturen aan de hand van de diensten die bij de klant
besteld zijn.

OPENSTAANDE FACTUREN. In één overzicht zien welke facturen nog
openstaan en welke klanten dus nog moeten betalen? Dat kan in Kubus!
Via openstaande facturen vind je een overzicht en zie je in één
oogopslag welke posten nog open staan.

SEPA. Een SEPA machtiging is nodig voor automatische incasso. Het is
hierbij verplicht om deze machtigingen te archiveren. Met Kubus is dat
geen gedoe meer. Upload de SEPA bij de klant en zo heb je altijd een
volledig archief!

KLANTEN.

In Kubus heb je altijd en overal toegang tot de informatie over jouw klanten. Van
adresgegevens tot een overzicht van de bestelde diensten, van de laatste facturen tot
de verbindingen die bij de klant actief zijn: in Kubus vind je gewoonweg alles!

KLANTINFORMATIE. In Kubus kan je eenvoudig alle gegevens van jouw
klanten bekijken, invoeren en updaten. Zo heb je altijd en overal de
beschikking tot de meest recente gegevens.

VERBINDINGEN. Onder verbindingen vind je alle verbindingen die bij
een klant actief zijn. Ook worden de verbindingen die eerder actief
waren getoond. Een overzicht dus van alle verbindingen van jouw
klanten.
FACTUREN. Is jouw klant een factuur kwijt? Is een factuur niet goed
verstuurd? In Kubus vind je alle facturen van al jouw klanten. Zo kan je
dus altijd en overal snel iets opzoeken. Ideaal!

WEBSHOP.

Kubus bevat een zeer makkelijk te gebruiken webshop waardoor je altijd en overal de
hardware en andere benodigdheden kan bestellen. Van toestellen tot modems en van
routers tot headsets, alles is te bestellen in de webshop van IP One in Kubus!

BESTELLEN. Het bestellen van producten in onze webshop is heel
eenvoudig. Kies een categorie en klik de producten van jouw keuze aan.
Klik vervolgens op afrekenen links in het scherm, controleer jouw
gegevens en de producten zijn besteld.
ORDERS. Ben je het overzicht kwijt van wat je in het verleden allemaal
besteld hebt? Geen probleem! Onder `orders` vind je een overzichtelijke
lijst van bestellingen inclusief status. Zoek op kenmerk of scroll door de
lijst en je vindt alle bestellingen terug.
AANBIEDINGEN. Wat is een webshop zonder aanbiedingen? Daarom
vind je mooie aanbiedingen in onze webshop. Onze aanbiedingen zijn
altijd interessant en wisselen regelmatig. Houd onze webshop dus altijd
goed in de gaten!

WIST JE DAT...

✔ … écht iedereen onze online webtool Kubus kan beheren?
✔ … de facturatie bij IP One per maand plaatsvindt?
✔ … jouw klant ook altijd jouw klant blijft?
✔ … je bij IP One hoge marges en scherpe inkoopprijzen krijgt?
✔ … Kubus veel makkelijker te beheren is dan Broadsoft?
✔ … wij sales, marketing en support ondersteuning bieden?
✔ … je bij IP One altijd persoonlijk contact met ons hebt?

IP ONE • LISSE • SALES@IPONE.NL

