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Business Business Business Business 

VoIPVoIPVoIPVoIP

PersonalPersonalPersonalPersonal    

VoIPVoIPVoIPVoIP

• гласова услуга за бизнес абонати по договор• гласова услуга за бизнес абонати по договор• гласова услуга за бизнес абонати по договор• гласова услуга за бизнес абонати по договор
• месечни абонаментни планове с пакети безплатни минути • месечни абонаментни планове с пакети безплатни минути • месечни абонаментни планове с пакети безплатни минути • месечни абонаментни планове с пакети безплатни минути 
• IP или конвенционална телефонна централа• IP или конвенционална телефонна централа• IP или конвенционална телефонна централа• IP или конвенционална телефонна централа
• идентификация по вътрешен номер (CLIP)• идентификация по вътрешен номер (CLIP)• идентификация по вътрешен номер (CLIP)• идентификация по вътрешен номер (CLIP)

• предплатена гласова услуга за индивидуални потребители• предплатена гласова услуга за индивидуални потребители• предплатена гласова услуга за индивидуални потребители• предплатена гласова услуга за индивидуални потребители
• идеална също така и за малки / домашни офиси,• идеална също така и за малки / домашни офиси,• идеална също така и за малки / домашни офиси,• идеална също така и за малки / домашни офиси,
   служители в движение / командировка   служители в движение / командировка   служители в движение / командировка   служители в движение / командировка
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SiP TOTAL™SiP TOTAL™SiP TOTAL™SiP TOTAL™ ВИ ОСИГУРЯВА НАЙ-ДОБРАТА УСЛУГА: ВИ ОСИГУРЯВА НАЙ-ДОБРАТА УСЛУГА: ВИ ОСИГУРЯВА НАЙ-ДОБРАТА УСЛУГА: ВИ ОСИГУРЯВА НАЙ-ДОБРАТА УСЛУГА:
универсална гласова услуга – пренос на глас през Интернет (VoIP)универсална гласова услуга – пренос на глас през Интернет (VoIP)универсална гласова услуга – пренос на глас през Интернет (VoIP)универсална гласова услуга – пренос на глас през Интернет (VoIP)
лесно конфигуриране, администрация и използване от потребителялесно конфигуриране, администрация и използване от потребителялесно конфигуриране, администрация и използване от потребителялесно конфигуриране, администрация и използване от потребителя
подробна месечна разпечатка (за бизнес потребители и по вътр. номера)подробна месечна разпечатка (за бизнес потребители и по вътр. номера)подробна месечна разпечатка (за бизнес потребители и по вътр. номера)подробна месечна разпечатка (за бизнес потребители и по вътр. номера)
високо качество и надеждност – над �� % успешно свързване (ASR)високо качество и надеждност – над �� % успешно свързване (ASR)високо качество и надеждност – над �� % успешно свързване (ASR)високо качество и надеждност – над �� % успешно свързване (ASR)
сигурност – оторизация по IP адрес за бизнес потребители сигурност – оторизация по IP адрес за бизнес потребители сигурност – оторизация по IP адрес за бизнес потребители сигурност – оторизация по IP адрес за бизнес потребители 
интерконект свързаност с над ��� оператора в Европа и по светаинтерконект свързаност с над ��� оператора в Европа и по светаинтерконект свързаност с над ��� оператора в Европа и по светаинтерконект свързаност с над ��� оператора в Европа и по света
лесно и удобно плащане – по банков път, в брой, с дебитна / кредитна карталесно и удобно плащане – по банков път, в брой, с дебитна / кредитна карталесно и удобно плащане – по банков път, в брой, с дебитна / кредитна карталесно и удобно плащане – по банков път, в брой, с дебитна / кредитна карта
конкурентни цени за всички възможни направленияконкурентни цени за всички възможни направленияконкурентни цени за всички възможни направленияконкурентни цени за всички възможни направления
пакети с безплатни минути към фиксирани мрежи в BG и светапакети с безплатни минути към фиксирани мрежи в BG и светапакети с безплатни минути към фиксирани мрежи в BG и светапакети с безплатни минути към фиксирани мрежи в BG и света
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ПАКЕТИ БЕЗПЛАТНИ МИНУТИ КЪМ ФИКСИРАНИ МРЕЖИ ПАКЕТИ БЕЗПЛАТНИ МИНУТИ КЪМ ФИКСИРАНИ МРЕЖИ ПАКЕТИ БЕЗПЛАТНИ МИНУТИ КЪМ ФИКСИРАНИ МРЕЖИ ПАКЕТИ БЕЗПЛАТНИ МИНУТИ КЪМ ФИКСИРАНИ МРЕЖИ 
В БЪЛГАРИЯ И ДРУГИ СТРАНИ  ЗА АБОНАТИ ПО ДОГОВОРВ БЪЛГАРИЯ И ДРУГИ СТРАНИ  ЗА АБОНАТИ ПО ДОГОВОРВ БЪЛГАРИЯ И ДРУГИ СТРАНИ  ЗА АБОНАТИ ПО ДОГОВОРВ БЪЛГАРИЯ И ДРУГИ СТРАНИ  ЗА АБОНАТИ ПО ДОГОВОР

пакетите с безплатни минути могат да се използват за разговори към фиксиранипакетите с безплатни минути могат да се използват за разговори към фиксиранипакетите с безплатни минути могат да се използват за разговори към фиксиранипакетите с безплатни минути могат да се използват за разговори към фиксирани
мрежи в България, ЕС, Русия, САЩ и редица други страни; цените са без ДДС мрежи в България, ЕС, Русия, САЩ и редица други страни; цените са без ДДС мрежи в България, ЕС, Русия, САЩ и редица други страни; цените са без ДДС мрежи в България, ЕС, Русия, САЩ и редица други страни; цените са без ДДС 
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ЦЕНИ НА РАЗГОВОРИ ЗА НЯКОИ ТИПИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯЦЕНИ НА РАЗГОВОРИ ЗА НЯКОИ ТИПИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯЦЕНИ НА РАЗГОВОРИ ЗА НЯКОИ ТИПИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯЦЕНИ НА РАЗГОВОРИ ЗА НЯКОИ ТИПИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ::::

България (София) – �.�d лв.България (София) – �.�d лв.България (София) – �.�d лв.България (София) – �.�d лв. Гърция (фикс.)Гърция (фикс.)Гърция (фикс.)Гърция (фикс.) – �.�Y– �.�Y– �.�Y– �.�Y     лв. лв. лв. лв. Русия (фикс.)Русия (фикс.)Русия (фикс.)Русия (фикс.) – �.�d– �.�d– �.�d– �.�d���� лв. лв. лв. лв.
България (фикс.)България (фикс.)България (фикс.)България (фикс.) – �.�d– �.�d– �.�d– �.�d���� лв. лв. лв. лв. Гърция (моб.)Гърция (моб.)Гърция (моб.)Гърция (моб.) – �.��  лв..– �.��  лв..– �.��  лв..– �.��  лв.. Русия (моб.)Русия (моб.)Русия (моб.)Русия (моб.) – �.�c  лв.– �.�c  лв.– �.�c  лв.– �.�c  лв.
България (моб.)България (моб.)България (моб.)България (моб.) – �.d�  лв.– �.d�  лв.– �.d�  лв.– �.d�  лв. Турция (фикс.)Турция (фикс.)Турция (фикс.)Турция (фикс.) – – – – �.�d�.�d�.�d�.�d���� лв. лв. лв. лв. Румъния (фиск.)Румъния (фиск.)Румъния (фиск.)Румъния (фиск.) – �.�d– �.�d– �.�d– �.�d���� лв. лв. лв. лв.
САЩ (всички)САЩ (всички)САЩ (всички)САЩ (всички) – – – – �.�Y�.�Y�.�Y�.�Y     лв. лв. лв. лв. Турция (моб.)Турция (моб.)Турция (моб.)Турция (моб.) – �.��  лв.– �.��  лв.– �.��  лв.– �.��  лв. Румъния (моб.)Румъния (моб.)Румъния (моб.)Румъния (моб.) – �.��  лв.– �.��  лв.– �.��  лв.– �.��  лв.
Евр. съюз (фикс.) Евр. съюз (фикс.) Евр. съюз (фикс.) Евр. съюз (фикс.) – �.�Y – �.�Y – �.�Y – �.�Y  лв. лв. лв. лв. Сърбия (фикс.)Сърбия (фикс.)Сърбия (фикс.)Сърбия (фикс.) – �.��  лв.– �.��  лв.– �.��  лв.– �.��  лв. Македония (фикс)Македония (фикс)Македония (фикс)Македония (фикс) – �.�d– �.�d– �.�d– �.�d���� лв. лв. лв. лв.
Евр. съюз (моб.)Евр. съюз (моб.)Евр. съюз (моб.)Евр. съюз (моб.) – �.�h+ лв.– �.�h+ лв.– �.�h+ лв.– �.�h+ лв. Сърбия (моб.)Сърбия (моб.)Сърбия (моб.)Сърбия (моб.) – �.��  лв.– �.��  лв.– �.��  лв.– �.��  лв. Македония (моб.)Македония (моб.)Македония (моб.)Македония (моб.) – �.Y�  лв.– �.Y�  лв.– �.Y�  лв.– �.Y�  лв.

– цена за минута разговор – цена за минута разговор – цена за минута разговор – цена за минута разговор (без ДДС);  (без ДДС);  (без ДДС);  (без ДДС);  цените подлежат на промяна без предизвестие цените подлежат на промяна без предизвестие цените подлежат на промяна без предизвестие цените подлежат на промяна без предизвестие 
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КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ С УНИВЕРСАЛНАТА ГЛАСОВА УСЛУГАКАКВО ПОЛУЧАВАТЕ С УНИВЕРСАЛНАТА ГЛАСОВА УСЛУГАКАКВО ПОЛУЧАВАТЕ С УНИВЕРСАЛНАТА ГЛАСОВА УСЛУГАКАКВО ПОЛУЧАВАТЕ С УНИВЕРСАЛНАТА ГЛАСОВА УСЛУГА    SiP total™SiP total™SiP total™SiP total™ : : : :
професионална услуга и поддръжка, съдействие при инсталация и проблемипрофесионална услуга и поддръжка, съдействие при инсталация и проблемипрофесионална услуга и поддръжка, съдействие при инсталация и проблемипрофесионална услуга и поддръжка, съдействие при инсталация и проблеми
безпроблемна и незабележима (прозрачна за потребителя) работабезпроблемна и незабележима (прозрачна за потребителя) работабезпроблемна и незабележима (прозрачна за потребителя) работабезпроблемна и незабележима (прозрачна за потребителя) работа
поддръжка на практически всички стандартни SIP устройства и клиентиподдръжка на практически всички стандартни SIP устройства и клиентиподдръжка на практически всички стандартни SIP устройства и клиентиподдръжка на практически всички стандартни SIP устройства и клиенти
безпроблемна работа зад Firewall / NAT среда; поддръжка на различни codecsбезпроблемна работа зад Firewall / NAT среда; поддръжка на различни codecsбезпроблемна работа зад Firewall / NAT среда; поддръжка на различни codecsбезпроблемна работа зад Firewall / NAT среда; поддръжка на различни codecs
неограничен брой линии (IP канали) при бизнес потребители (IP тел.централа)неограничен брой линии (IP канали) при бизнес потребители (IP тел.централа)неограничен брой линии (IP канали) при бизнес потребители (IP тел.централа)неограничен брой линии (IP канали) при бизнес потребители (IP тел.централа)
съществени икономии от разходи за разговори (до h�% спрямо традиционните)съществени икономии от разходи за разговори (до h�% спрямо традиционните)съществени икономии от разходи за разговори (до h�% спрямо традиционните)съществени икономии от разходи за разговори (до h�% спрямо традиционните)
ясна и прецизна сметка за проведените разговори, контрол на разходитеясна и прецизна сметка за проведените разговори, контрол на разходитеясна и прецизна сметка за проведените разговори, контрол на разходитеясна и прецизна сметка за проведените разговори, контрол на разходите
високо качество на разговорите (оценка над d.� от максимална � за VoIP услуги),високо качество на разговорите (оценка над d.� от максимална � за VoIP услуги),високо качество на разговорите (оценка над d.� от максимална � за VoIP услуги),високо качество на разговорите (оценка над d.� от максимална � за VoIP услуги),
бизнес потребителите могат да избират между стандартно, премиум и ултрабизнес потребителите могат да избират между стандартно, премиум и ултрабизнес потребителите могат да избират между стандартно, премиум и ултрабизнес потребителите могат да избират между стандартно, премиум и ултра
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ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ (АКТУАЛНИ ЦЕНИ, КОНФИГУРАЦИЯ):ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ (АКТУАЛНИ ЦЕНИ, КОНФИГУРАЦИЯ):ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ (АКТУАЛНИ ЦЕНИ, КОНФИГУРАЦИЯ):ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ (АКТУАЛНИ ЦЕНИ, КОНФИГУРАЦИЯ):
• посетете • посетете • посетете • посетете http://siptotal.comhttp://siptotal.comhttp://siptotal.comhttp://siptotal.com или се обадете на тел.: �c�� ����� или �hhh� ����� или се обадете на тел.: �c�� ����� или �hhh� ����� или се обадете на тел.: �c�� ����� или �hhh� ����� или се обадете на тел.: �c�� ����� или �hhh� �����
• на страницата можете да заплатите също и услугата с кредитна или дебитна карта• на страницата можете да заплатите също и услугата с кредитна или дебитна карта• на страницата можете да заплатите също и услугата с кредитна или дебитна карта• на страницата можете да заплатите също и услугата с кредитна или дебитна карта
• • • • SiP total™SiP total™SiP total™SiP total™ се предлага в България екслузивно от Група "ИГЪЛ" и партньори: се предлага в България екслузивно от Група "ИГЪЛ" и партньори: се предлага в България екслузивно от Група "ИГЪЛ" и партньори: се предлага в България екслузивно от Група "ИГЪЛ" и партньори:

ГРУПА "ИГЪЛ"ГРУПА "ИГЪЛ"ГРУПА "ИГЪЛ"ГРУПА "ИГЪЛ"
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