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Zaterdag 8 oktober gaat SpeakUp mobiel
“Met SpeakUp Mobile worden de telefoonlijnen hybride”
SpeakUp lanceert tijdens haar jaarlijkse partner/relatie dag haar nieuwste dienst, SpeakUp Mobile.
Tot nu toe waren de diensten van SpeakUp alleen beschikbaar voor vaste telefonie. SpeakUp breidt nu haar
telefoniepakket uit door ook de mobiele markt aan te spreken.

Flexibiliteit en transparantie
De mobiele dienst van SpeakUp zorgt voor meer flexibiliteit en bereikbaarheid voor de gebruiker. Door vaste en
mobiele aansluitingen direct in het netwerk aan elkaar te koppelen, krijgt de gebruiker de optimale keuzevrijheid voor
zijn telefonische communicatie. De keuzemogelijkheden bestaan uit de verschillende soorten functionaliteit vanuit het
vaste en/of mobiele net.
Er worden in eerste instantie twee varianten aangeboden van SpeakUp Mobile: De 'traditionele' SIM-kaart, waarbij
een 06-nummer wordt aangeboden voor normaal mobiel gebruik en de 'Mobile on PBX' SIM-kaart waarbij het mobiele
toestel wordt gekoppeld aan de vaste telefooncentrale van de gebruiker, die bovendien door combinatie met andere
diensten van SpeakUp zoals Compass, een volwaardige Cloud-telecommunicatieoplossing vormt.
Met name de vraag naar een koppeling met mobiel en telefooncentrale is er een die vaker door resellers wordt
gesteld. Daarom heeft SpeakUp het afgelopen half jaar hard gewerkt om deze koppeling met een sterk flexibel
karakter te realiseren. De reseller kan nu een extra dienst aan haar dienstenpakket toevoegen en aanbieden aan de
eindgebruiker. 'Toen we met onze vaste diensten begonnen vonden we telecom al een complexe en soms
ouderwetse markt. Met mobiel konden we ons weer voluit verbazen over wat we aantroffen. Gelukkig zijn we er
wederom in geslaagd alle complexiteit te vertalen in een voor de gebruiker eenvoudig inzetbare dienst.', aldus Florian
Overkamp, directeur SpeakUp Bv.

Over SpeakUp
SpeakUp is in 2003 opgericht en voornamelijk gespecialiseerd in VoIP trunk technologie. De toegevoegde diensten
met bijbehorende ontwikkelingen ten behoeve van het business to business model, vormen de core business van het
bedrijf. De eigen telecom-infrastructuur biedt dekking in onder andere Nederland, België, Engeland en Duitsland.
SpeakUp biedt diensten aan in het zakelijke segment: MKB, ISP's, telecom-carriers en de zorg.
Door inzet van Voice over IP biedt SpeakUp vrijheid en flexibiliteit op telefonie gebied. SpeakUp voorziet de zakelijke
markt op een open en transparante wijze via partners van geavanceerde IP-telefoniediensten. Zie ook
http://www.speakup.nl en http://carriers.speakup.nl.
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