DE LEUKSTE ZAKELIJKE SERVICE PROVIDER VAN NEDERLAND

PARTNER BROCHURE

Successen
bereik je
samen

SUCCESVOLLE AANPAK.

IP One is de leukste zakelijke service provider van Nederland en
biedt al jarenlang telefonie– en internetdiensten voor de zakelijke
markt aan. In de afgelopen jaren is IP One uitgegroeid tot een
bedrijf dat flexibele contracten aanbiedt inclusief persoonlijke
service. Een combinatie die je tegenwoordig niet bij veel andere
telecombedrijven tegenkomt.

Succesvolle aanpak.
Onze aanpak is zeer succesvol gebleken. Wij staan dan ook te popelen om deze
aanpak te delen met resellers (partners en dealers) die graag met ons samen willen
werken.
Diensten verkopen.
Partners en dealers krijgen de mogelijkheid om al onze diensten aan hun eigen
klanten te verkopen. Door onze krachten te bundelen, intensief samen te werken en
elkaar te ondersteunen waar nodig kunnen we samen nog beter worden!

Partner

Klant blijft jouw eigendom.
Als partner van IP One kan je ons gehele portfolio
aan jouw eigen klanten verkopen en blijven deze
klanten gewoon jouw eigendom.

Facturatie via Kubus.
Via Kubus kan je jouw klanten heel eenvoudig
automatisch factureren. Hier heb je dus nauwelijks
meer omkijken naar!

Vrijheid.
Als partner van IP One krijg je alle vrijheid. Wil je je
marges vergroten? Dan is het zeer eenvoudig om
andere prijzen in Kubus in te voeren.

Dealer

Eenvoudig portfolio uitbreiden.
Als dealer van IP One mag je al onze diensten aan
jouw eindklanten aanbieden. Een makkelijke manier
om jouw dienstenportfolio uit te breiden!

IP One regelt de facturatie.
De klanten die je als dealer diensten van IP One
aanbiedt zijn eigendom van IP One. Daarom
verzorgt IP One ook de facturatie.

Maandelijkse kickback.
Dealers van IP One ontvangen een maandelijkse
vergoeding over de diensten van IP One die je aan
jouw klanten levert.

Alle diensten
onder één dak

Vaste telefonie. Wij bieden een betrouwbare en
voordelige VoIP-oplossing, bellen via internet,
waardoor bedrijven zonder grote investering
kunnen profiteren van alle voordelen die VoIPtelefonie zich meebrengt, zoals gratis bellen met
collega`s en flexibele contracten.

Mobiele telefonie. Met onze mobiele telefonie
bieden wij altijd een perfect basisproduct met veel
slimme functionaliteiten. Het basispakket kan
eenvoudig worden uitgebreid met veel extra’s. Zo is
vast mobiel mogelijk waardoor overal het vaste
nummer bereikt kan worden.

Connectivity. IP One biedt verschillende internet
verbindingen aan, namelijk DSL en glasvezel.
Hierdoor kunnen wij altijd een passende en
geschikte oplossing bieden, wat de behoeften van
een bedrijf ook zijn en om welke digitale toepassing
het ook gaat.

Clouddiensten. Tegenwoordig verhuizen steeds
meer kantoorapplicaties naar het internet waardoor
een werkplek 365 dagen per jaar, 24 uur per dag
beschikbaar is. Wij bieden clouddiensten met een
handig en flexibel abonnementsmodel aan in plaats
van lange contracten.

Kubus:
dé webtool van
IP One

ALLES REGELEN MET KUBUS.

Alles overal eenvoudig kunnen regelen, dat is écht iets waar de
ondernemer van nu om vraagt. Met onze webtool Kubus bieden wij
onze partners en dealers deze mogelijkheid. In Kubus kan namelijk
alles eenvoudig online worden geregeld. Zo is er een ticketsysteem
voor service en support, een leverstraat voor al onze diensten en
een postcodecheck voor connectivity.

Alles voor jouw klanten in Kubus.
Van een online postcodecheck voor de verbindingen tot alle tools om alle diensten
bij jouw klanten aan te kunnen sluiten en een online leverstraat voor de telefonie–,
internet– en clouddiensten: alles vind je in Kubus!

Eenvoudig online regelen.
Het mooiste aan Kubus is dat alles eenvoudig online geregeld kan worden. Kubus
is altijd beschikbaar, dus ook als je veel onderweg bent. Heeft een klant een
probleem? Met elk device heb je direct toegang tot Kubus!

Samenwerken
met partners
en dealers

RUIM 20 JAAR ERVARING.

Denis Wassenaar houdt zich al ruim 20 jaar druk bezig met
communicatie oplossingen voor de MKB-markt en heeft zich altijd
beseft dat je in deze markt écht jezelf moet blijven. `Mijn visie is
altijd geweest om samen te werken met partners en dealers en op
deze manier hun portfolio eenvoudig uit te breiden met onze
diensten`, legt Denis uit.

Frisse wind door telecomland.
`Wij doen het bewust anders dan de grote telecomreuzen`, stelt Denis. `Bij ons hoef
je geen nummers op te geven en denken wij écht mee met onze partners en
dealers. Wij zorgen dus echt voor een frisse wind door telecomland.`

Partners en dealers.
Denis heeft altijd de droom gehad om samen te werken met partners en dealers en
zijn aanpak en visie te delen. `Partners en dealers zijn bij ons dan ook meer dan
welkom.`

Partners en
dealers écht
persoonlijk
kennen

JOUW AANSPREEKPUNT.

Na een professionele voetbalcarrière van 15 jaar werkt Robert van
Boxel nu als partner manager bij IP One. `Een mooie uitdaging na
mijn voetbalcarrière die mij al op veel verschillende plekken in het
land heeft gebracht.` Robert is tijdens zijn actieve voetbalcarrière
gestart met een commerciële HBO-opleiding. `Hierdoor heb ik een
mooie basis gelegd voor deze functie.`

Potentiële partners en dealers.
`Als partner manager ben ik altijd op zoek naar potentiële partners en dealers die
er klaar voor zijn om hun portfolio uit te gaan breiden met onze telefonie-, internet
-, en clouddiensten`, vertelt Robert.

Persoonlijk leren kennen.
`Ik ben hét aanspreekpunt voor al onze partners en dealers.` Robert vindt het
belangrijk om benaderbaar te zijn, partners en dealers écht persoonlijk te kennen
en hen altijd goed van dienst te kunnen zijn.

Service is de
mentaliteit
van IP One

Ons service en support team vormt de kern van IP One. Persoonlijke
service en support is namelijk een van de belangrijkste pijlers van
ons bedrijf. `Service is onze mentaliteit`, vertelt Mike Wassenaar,
een van onze collega`s van service en support. `Het belangrijkst is
dat wij problemen goed oplossen en als dat niet lukt hier eerlijk
over communiceren.`

Live monitoring van onze diensten.
Service en support houdt altijd al onze diensten in de
gaten door middel van live monitoring. Hierdoor
weten we direct als er ergens iets fout gaat.

Ticketsysteem.
Via een eenvoudig te gebruiken ticketsysteem
kunnen partners en dealers problemen melden en
vragen stellen aan ons service en supportteam.

Communicatie.
Wij houden van eerlijkheid. Dus is er een storing of
lukt het niet een probleem op te lossen? Dan
communiceren wij dat proactief naar onze relaties.

Ondersteuning.

Lukt het even niet? Dan staat ons service en support
team natuurlijk gewoon voor je klaar! Wij werken
samen en helpen elkaar dus waar nodig.
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