
ABHost van AB Telecom Solutions kan  voorzien worden van meerdere domeinen, dit betekent dat er op één 

fysieke server een groot aantal virtuele telefoon-omgevingen aangemaakt kunnen worden. Deze omgevingen 

hebben onderling geen kennis van elkaar en werken volledig autonoom. Doordat er 1 server gebruikt wordt 

voor verschillende telefonie omgevingen levert dit een significante financiële besparing en bijdrage aan een 

beter milieu  op ten opzichte van een omgeving waarbij elk bedrijf zijn eigen fysieke telefooncentrale heeft. 

Centraal Onderhoud 

Doordat u aangesloten bent op een server op een 

centrale locatie heeft u minder onderhoud, ook 

updates hoeven maar eenmalig uitgevoerd te 

worden. U kunt uw domein op afstand beheren dus 

plaatsing op uw eigen locatie is niet nodig. Voor  

grotere bedrijven met meerdere vestigingen is het 

mogelijk om alleen op de hoofdlocatie een server te 

installeren. De overige locaties kunnen daarna 

hierop inloggen en onderling gratis telefoneren. 

Virtueel Onbeperkt 

De ABHost software  heeft geen limiet wat betreft 

aantal gebruikers of domeinen. De enige beperking 

is de hardware waarop de ABHost software 

geïnstalleerd is indien deze bij u op locatie is 

geinstalleerd. Dit is te voorkomen wanneer u ervoor 

kiest de ABHost software virtueel binnen een cloud 

op te nemen. Bent u geïnteresseerd in de 

mogelijkheden van gebruik van ABHost in een 

virtuele omgeving neem dan contact op met AB 

Telecom voor de eisen van de omgeving. U bent 

met ABHost niet verplicht een nieuwe server bij AB 

Telecom af te nemen nadat een gebruikerslimiet 

wordt overschreden zoals dit bij veel andere 

(hosted) telefooncentrales wel het geval is. 

Duidelijke Licentiestructuur 

AB Telecom stelt geen minimale afname eisen bij 

ABHost. Voor de licentiekosten krijgt u alle 

functionaliteit die  ABHost te bieden heeft en bij dit 

pakket hoort (alle PBX functionaliteiten, e-mail, chat). 

 

 

 

 

 

 

Benodigdheden 

Om van ABHost gebruik te kunnen maken heeft u het 

volgende nodig: 

• Internetverbinding, de hoeveelheid 

bandbreedte hangt af van de hoeveelheid 

gelijktijdige gesprekken. 

• SIP-trunk voor de verbinding met het publieke 

telefonie netwerk.  

 

Voor meer informatie: 

AB Telecom Solutions BV 

Postbus 6211 

4000 HE  TIEL 

 

Telefoon : 0344-672080 

Email : sales@ab-telecom.nl 

Website : www.ab-telecom.nl 
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