
PLFON w Twojej firmie. 

DLACZEGO WARTO



Przyszłość 
   telekomów



VOIP 

VoIP (ang. Voice over Internet Protocol)  

– technika umożliwiająca przesyłanie dźwięków 

mowy za pomocą łączy internetowych lub dedyko-

wanych sieci wykorzystujących protokół IP, popular-

nie nazywana telefonią internetową.

za wikipedia.pl



VOIP 
• niezależność od operatorów/

monopolistów państwowych 
(swoboda wyboru, a potencjal-
nie także większa prywatność)

• bezpłatne rozmowy  
wewnątrz sieci operatora

• niższy koszt połączeń  
z telefonią stacjonarną (zwy-
kle dopiero przy połączeniach 
zagranicznych, ew. międzystre-
fowych)

• pełna mobilność użytkownika 
(problem roamingu ma ograni-
czone znaczenie)

• niski koszt infrastruktury  
(w porównaniu z tradycyjnymi 
liniami telefonicznymi)

• integracja z przyszłościowymi 
usługami, takimi jak przesyłanie 
danych czy obrazu

za wikipedia.pl

Zalety w porównaniu 
z telefonią tradycyjną:



Obsługa 
w chmurze, 
korzyści 
przy uchu!



Internet PLFON

=
Dzwoń 

z dowolnego 
urządzenia!

TELEFON 
VOIP

TELEFON  
GSM Z WI-FI

TABLET

KOMPUTER

SMART TV



Oszczędności + zyski 
równocześnie?
Z nami to możliwe



Sprawdź, 
czy nasza oferta 
jest idealna 

dla CIEBIE!
Każda firma może i zaoszczędzić, i zyskać 
(możliwości), instalując telefonię  
lub przenosząc się do PLFON. 



MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM  
(dowolne branże) posiadających 
do 200 użytkowników linii  
telefonicznych

FIRM O ROZPROSZONEJ  
STRUKTURZE, zatrudniających  
pracowników mobilnych lub  
oddziałów (w Polsce i za granicą)

DUŻYCH FIRM I KORPORACJI  
z sektorów: nieruchomości, 
transport, logistyka oraz  
dla sieci handlowych

FIRM WINDYKACYJNYCH,  
sprzedaży telefonicznej  
oraz call center

Z praktyki wiemy, 
że nasza oferta jest idealna zwłaszcza dla:

Idealny
w rozproszonej

strukturze !



200
Idealny dla 
firm posiadających do

użytkowników linii  
telefonicznych



Telefonia 
VoIP 
– dziś i jutro 
telekomów
Wygoda i niskie koszty korzystania  
z telefonii VoIP tworzą zainteresowanie  
tą świeżą w Polsce usługą. 
Tymczasem np. w USA do 2015 roku aż 32% 
wszystkich połączeń telefonicznych realizowa-
nych będzie za pomocą technologii VoIP  
(prognoza AxVoice).

http://www.rp.pl/artykul/989031.html


DARMOWE POŁĄCZENIA  
w firmie, abonamenty od 29 zł 
netto za numer

Darmowe 
połączenia  

w firmie !

WYSOKIEJ KLASY,  
stabilna jakość połączeń 
telefonicznych i wideo

OSZCZĘDNOŚCI  
– już od 4 groszy za minutę  
międzynarodowej rozmowy

DODATKOWE SYSTEMY  
komunikacji: SMS, MMS,  
komunikatory biznesowe, czaty

PONAD 60 DODATKOWYCH,  
multimedialnych funkcji  
i udogodnień

ŁATWA MIGRACJA  
– przeniesienie w 100%  
realizowane przez PLFON

Korzyści
 z telefonii VoIP w PLFON:

FREE



29ZŁ

Abonamenty od

netto 
za numer



Telefony  
od złotówki,  
jeżeli tylko...  
są jeszcze  
potrzebne?
PLFON to operator VoIP, który połączenia realizuje 
nie „po kablu”, ale przez Internet.  
Z nami możesz dzwonić „z” i „na” dowolne urządze-
nia, które masz w firmie: komputery, tablety czy 
komórki. Jeśli jednak potrzebujesz telefonów IP  
– dostarczamy je od złotówki!



Kompleksowe, 
bardzo korzystne finansowo 
systemy call center

Wysyłka SMS-ów,  
MMS-ów, wideokonferencje  
i połączenia wideo

Telefony od 1 zł  
+ numery kierunkowe  

z dowolnych miejsc świata

Darmowe połączenia  
w ramach firmy + dodatkowe 

kanały komunikacji

Wirtualna Centrala 
Telefoniczna z dowolnymi 

numerami kierunkowymi

Dzwoń, 
z czego chcesz, 
np. z tabletu!



Telefony od 1 zł
+ numery kierunkowe
z dowolnych miejsc



Za darmo 
w firmie. 
I to nie tylko 
„na miejscu”
Jedna firma, jeden system, zawsze darmowe  
rozmowy. Darmowe bez względu na to, czy jej  
oddziały mieszczą się na drugim końcu miasta,  
czy na drugim końcu świata.  
System PLFON nie zna granic.



DARMOWE POŁĄCZENIA  
wewnątrz firmy z pracownikami 
mobilnymi

Darmowa 
kontrola

pracowników !

POŁĄCZENIA po skróconych 
numerach bez względu  
na lokalizację pracownika

DARMOWE POŁĄCZENIA  
wewnątrz firmy z zagranicznymi 
siedzibami firmy

NOWOCZESNY SPRZĘT  
telekomunikacyjny w modelu  
SaaS – bez inwestycji

KONTROLA ONLINE  
pracowników oraz kosztów

W CENIE ABONAMENTU:  
Wideorozmowy, telekonferencje, 
czat, mobilny komunikator

Zalety
systemu PLFON dla firm:

0123



Cały świat  
w zasięgu bardzo 
tanich połączeń:  
od 4 groszy  
za minutę!
Bardzo niska cena, bardzo wysoka jakość.  
PLFON to świetne, elastyczne rozwiązanie, które  
nie tylko poszerza możliwości komunikacyjne firmy, 
ale równocześnie radykalnie ogranicza koszty.



ABONAMENTY OD 29 ZŁ  
netto/miesiąc, międzynarodowe 
połączenia od 4 groszy/minutę

Darmowe 
połączenia  

w firmie !

POŁĄCZENIA (również mię-
dzynarodowe) bez żadnych 
limitów za 69 zł netto/miesiąc

NIELIMITOWANE  
połączenia stacjonarne 
za jedyne 39 zł netto/miesiąc

TANIA, SERYJNA WYSYŁKA 
SMS-ów, MMS-ów + inne kanały  
komunikacji

60 ZAAWANSOWANYCH, 
multimedialnych  
funkcjonalności

Rozmowy
z kontrahentami i klientami tanie jak nigdy:



Ponad 60 zaawansowanych,
multimedialnych funkcjonalności 
w cenie abonamentu



Najnowocześniejsze 
funkcjonalności 
nie muszą być 
drogie!
FONbox – urządzenie PLFON udostępniane  
w ramach abonamentów to nowoczesna,  
uniwersalna i wszechstronna wirtualna centralka  
telefoniczna, współpracująca z praktycznie dowolnymi 
urządzeniami  (telefon, komputer, tablet itp.).



ZARZĄDZANIE połączeniami 
przychodzącymi – kierowanie  
połączeń na numery wewnętrzne,  
grupy numerów, kolejki i in.

Konferencje
do 100 osób !

PARKOWANIE POŁĄCZEŃ  
i kierowanie połączeń  
wg schematu czasu

DOWOLNA LICZBA 
numerów 
wewnętrznych

NAGRYWANIE POŁĄCZEŃ,  
zarządzanie połączeniami  
wychodzącymi

ŚCIĄGANIE, przekierowanie, 
historia, strategie zachowania 
połączeń

MOSTEK KONFERENCYJNY 
do 100 osób

60 zaawansowanych,
multimedialnych funkcjonalności, m.in.:



100
Konferencje 

nawet do

osób



Wszystkim zajmie się PLFON.
Bez Twojej inwestycji



Telefonia 
„pod klucz”, 
czyli wszystko 
zorganizuje 
PLFON
Bez inwestycji i „od zaraz”. Zrealizujemy dla Ciebie 
kompletny, gotowy do pracy system telekomunikacyjny. 
Nie wymaga on żadnej inwestycji z Twojej strony – sami 
dostarczymy dowolną liczbę telefonów.



DOSTARCZYMY NOWE,  
gotowe do użycia telefony IP 
oraz bramki VoIP

Telefonia
pod klucz !

WSZYSTKIE NUMERY będą 
między sobą bezpłatnie łączyć 
się po numerach skróconych 
(od 2 do 4 cyfr)

URZĄDZENIA te będą  
obsługiwały analogowy fax  
lub usługę fax2mail/mail2fax

USTAWIMY przekierowania  
połączeń zgodne z godzinami pracy 
biura (np. po 17:00 połączenia  
możemy kierować na skrzynkę  
nagrań głosowych lub komórkę)

USTAWIMY scenariusze  
kierowania połączeń,  
np. przełączenie do osoby  
dyspozycyjnej, gdy adresat  
połączenia jest na urlopie

URUCHOMIMY przywitanie 
(IVR) oraz kolejkę odbioru  
połączeń

Wystarczy chcieć;
wszystkie techniczne aspekty zrealizuje PLFON:

1214



W abonamencie
telefony już 
za jedynie 1 zł



A
BO
NA

MEN
TY

PRZY
KŁA
DO
WE



BASIC

YOU

Wskazane ceny są kwotami netto w zł za jednego użytkownika/pracownika.
Umowa na czas określony 24 miesięcy. 
Wskazana cena połączeń międzynarodowych dotyczy połączeń stacjonarnych do krajów Unii Europejskiej. 
Czas uruchomienia usługi – do 7 dni roboczych od dnia podpisania zamówienia/umowy.

Nie sposób znaleźć niższy,  
wartościowy abonament:  
tylko 29 zł netto/miesiąc.  
Idealne rozwiązanie dla  
małych firm, dla których 
telefon nie jest głównym 
narzędziem pracy.

INSTALACJA: 

0
TELEFON: 

1
ABONAMENT:  

29

0,04 ZŁ

0,11 ZŁ

POŁĄCZENIA 
MIĘDZYNARODOWE: 

0,07 ZŁ

ZŁ ZŁ ZŁ

POŁĄCZENIA 
LOKALNE: 

POŁĄCZENIA 
KOMÓRKOWE: 



LOCAL

FREE

39 zł netto/miesiąc wystarczy, aby 
na numery stacjonarne dzwonić 
bez ograniczeń. Jeśli Twoi  
kontrahenci nadal korzystają 
z oficjalnych, tradycyjnych 
numerów – ta oferta  
sprawdzi się idealnie. 

INSTALACJA: 

0
TELEFON: 

1
ABONAMENT:  

39

0,00 ZŁ

0,11 ZŁ

POŁĄCZENIA 
MIĘDZYNARODOWE:

zgodnie 
z cennikiem

ZŁ ZŁL ZŁ

POŁĄCZENIA 
LOKALNE: 

POŁĄCZENIA 
KOMÓRKOWE: 

Wskazane ceny są kwotami netto w zł za jednego użytkownika/pracownika.
Umowa na czas określony 24 miesięcy. 
Wskazana cena połączeń międzynarodowych dotyczy połączeń stacjonarnych do krajów Unii Europejskiej. 
Czas uruchomienia usługi – do 7 dni roboczych od dnia podpisania zamówienia/umowy.



POŁĄCZENIA 
LOKALNE:  

0,04 pln

A L L

FREE

Korzystniej już nie można:  
69 zł/miesiąc i wszystkie połą-
czenia w cenie! ALL4FREE to 
maksymalna optymalizacja 
kosztów i swoboda długich 
rozmów z gwarancją stałe-
go rachunku.

INSTALACJA: 

0
TELEFON: 

1
ABONAMENT:  

69

0,00 ZŁ

0,00 ZŁ

POŁĄCZENIA 
MIĘDZYNARODOWE:

zgodnie 
z cennikiem

ZŁ ZŁ ZŁ

POŁĄCZENIA 
LOKALNE: 

POŁĄCZENIA 
KOMÓRKOWE: 

Wskazane ceny są kwotami netto w zł za jednego użytkownika/pracownika.
Umowa na czas określony 24 miesięcy. 
Wskazana cena połączeń międzynarodowych dotyczy połączeń stacjonarnych do krajów Unii Europejskiej. 
Czas uruchomienia usługi – do 7 dni roboczych od dnia podpisania zamówienia/umowy.



Zawsze najnowocześniejsze 
technologie i telefony



Telefony 
       od 

ZŁ1Estetyczne i multimedialne: 
również z wyświetlaczami  
wideo i dotykowymi ekranami. 

39
nowoczesnych, multimedialnych  
telefonów do wyboru!

Aktualnie 39 modeli różnych 
firm i marek, m.in. Cisco,  
Alcatel, Gigaset, Grandstream.



„Stacjonarny” 
telefon trzymaj 
zawsze przy sobie

TELEFONY BEZPRZEWODOWE

Gigaset SL910 + N300IP

Grandstream DP715

Gigaset C610 IP



Nawet 6 linii 
VoIP na jednym 
urządzeniu

CENTRALKI TELEFONICZNE

Gigaset DE900 IP PRO

Alcatel IP800

CISCO SPA525G2



WIDEOFONY

Słowa to za mało?  
Zobacz, z kim  
rozmawiasz!

Yealink VP530P

Grandstream GXV3175

Grandstream GXV3140

Sprawdź 
wszystkie 39

telefonów na 
naszej stronie:  

plfon.pl

http://www.plfon.pl/biznes/oferta/oferta-plfon-dla-nowych-klient%C3%B3w?qt-biznes_oferta_oferta_dla_nosych_=3#qt-biznes_oferta_oferta_dla_nosych_


PANEL KONTROLNY  
z poziomu www

Sprawdź 
wszystkie 

FAX2MAIL/MAIL2FAX  
– funkcja zastępująca  
tradycyjny fax

DRZEWKO IVR 
– kierowanie połączeń wg  
z góry ustalonych reguł

HUNTING GRUPY  
(przekierowanie  
połączenia na kilka  
numerów równocześnie)

MIĘDZYNARODOWA numeracja. 
Możesz mieć numer kierunkowy 
np. USA lub Chin

POCZTA GŁOSOWA  
z nagraniem wiadomości  
trafiającym wprost na e-mail

Przykładowe inne funkcjonalności:

plfon.pl

60 
multimedialnych 
funkcji na naszej 

stronie:  

http://www.plfon.pl/biznes/oferta/oferta-plfon-dla-nowych-klient%C3%B3w?qt-biznes_oferta_oferta_dla_nosych_=3#qt-biznes_oferta_oferta_dla_nosych_


+48 222 610 610
Zadzwoń

lub wejdź na

plfon.pl

http://www.plfon.pl

