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 Plug and play aanlevering van de apparatuur is 
mogelijk. Voor de softphone-applicaties op PC’s, 
smartphones, tablets en laptops gebruikt u Bria 
van Counterpath.com. 

 Bria schaft u eenmalig aan en is toepasbaar voor 
alle mogelijke verschillende besturingssystemen.  

 Waarom Bria? Bria van Counterpath.com is al 
vele jaren helemaal gespecialiseerd in apps voor 
VoIP. Het is zeer stabiel, wordt goed ondersteund 
en zeer breed toegepast. U zit dus niet over een 
jaar met een haperende app van een leverancier 
die het niet meer ondersteunt. 

 Al het eerder genoemde kan ook met  
terugwerkende kracht gerealiseerd worden. De 
“oude” Helios IP intercom zet u online en u kunt 
letterlijk alle kanten uit… met video... 

 Uw intercomoproep naar uw smartphone, PC, 
laptop, tablet en bureautelefoon. 1 voor 1, te-
gelijk of in groepjes. Het kan! 

 Met of zonder camerabeeld tijdens uw spreek– 
luisterverbinding. 

 Beelden van de intercom weergeven op een 
PC, laptop, smartphone of bureautoestel? Met 
VoIP is er ontzettend veel mogelijk. 

 Uw intercomoproep komt aan waar u wenst en 
in de volgorde die u wenst. Eerst een vast intern 
toestel of inkomend op uw vaste nummer; daar-
na bij geen gehoor automatisch door naar 1 of 
meer smartphones via 3G  / 4G of laptops en 
daarna naar een tablet… het kan. 

 Verschillende huurders of gebruikers in 1 pand 
zonder gezamenlijke infrastructuur? Iedereen 
krijgt wat hij wenst en betaalt voor wat hij ge-
bruikt. 

 Elke intercom en elk ontvangend toestel (tablet, 
smartphone, PC, laptop, vast VoIP-toestel) 
heeft een eigen account nodig. 

 U betaalt 1 vast bedrag per toestel zonder 
belminuten. Per maand opzegbaar en direct 
uitbreidbaar. 

 Betaling per maand, per kwartaal of per jaar. 
Betalingen en controles daarop kosten geld. Wij 
begrijpen dat en we passen ons aan.  
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Helios IP audio en video naar mobiel en verder... 

 
De grote providers staan doorgaans niet te springen om een intercom-oproep met video door te 
zetten naar een mobiele telefoon via 3G of 4G. Vaak snappen ze het niet of hun techniek kan sim-
pelweg de instellingen niet aan. InfraVOIP is hier juist in gespecialiseerd en er op ingericht. 
U kunt altijd bereikbaar zijn voor uw bezoekers, ook als u niet aanwezig bent. U kunt een bezoeker 
spreken over de full duplex spreek–luisterverbinding, zien en eventueel de toegang openen. 
Daarnaast biedt de samenwerking tussen InfraVOIP en RD-NetCom nog veel meer mogelijkheden 
voor koppelingen. Bijvoorbeeld voor bedrijven-verzamelgebouwen waar geen gezamenlijke infra-
structuur is. Elke huurder heeft zijn eigen wensen en mogelijkheden en alleen maar 1 binnenpost 
per huurder is echt geen optie meer. Men wil vrij en flexibel zijn als het gaat om bereikbaarheid. 
Daarnaast zijn receptionistes kostbaar en moeten ook bij afwezigheid vervangen kunnen worden. 
Iedereen kan direct bereikbaar zijn, ook vanaf de intercom. 
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Flexibele werkplekken zijn heel normaal, maar 
bijvoorbeeld bezoekadressen en aflever- 
adressen zijn vaak erg statisch. Je kunt heel 
eenvoudig op afstand de toegang van een 
voorportaal of magazijn openen om een 
bestelling uit te laten laden. 
 
Personeel begeeft zich vaak op uiteenlopende 
plekken op een terrein. Bekabelen is geen op-
tie, wifi is notoir instabiel en er zijn vaak blind 
spots. Het kan sneller, goedkoper, makkelijker 
en beter. 

 
Stelt u zich eens voor: meerdere vestigingen 
met meerdere receptionistes... De terugver-
dientijd van de intercoms per vestiging en 
slechts 1 receptioniste die al het bezoek afhan-
delt voor alle vestigingen is een kwestie van 
maanden.  
 
Waarom zou je vanuit hetzelfde pand een 
collega bellen om door te geven dat zijn be-
zoek er is als dat ook vanuit een andere vestig-
ing kan? De mogelijkheden zijn eindeloos en 
de kosten zijn laag. 
De besparingen zijn enorm. 

 

 



 

Zonder schriftelijke toestemming van RD-NetCom B.V. mag er geen tekst worden gebruikt in welke vorm dan ook.  Druk– en zetfouten voorbehouden. 
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Helios IP audio en video naar mobiel en verder... 

SOORT ACCOUNT PER TOESTEL PER MAAND 

Intercom-account met video € 2,40 
Intercom-account alleen audio € 2,00 

Intercom-oproep naar een 

vaste lijn (binnen Nederland en 

in basis zonder video) 

€ 12,50 

INCLUSIEF GESPREKSKOSTEN! Exclusief BTW 

Zit u niet te wachten op de facturering van 
kleine bedragen per maand? Liever per 
kwartaal of per jaar? Natuurlijk kan dat! 
 
U bent vrij om zelf deze service te verkopen of 
uw klant direct bij InfraVOIP een abonnement 
af te laten sluiten. 
 
Klik op het logo om direct naar de website te 
gaan. 

Natuurlijk biedt InfraVOIP, naast de intercomdienst, ook alle reguliere VoIP-telefoniediensten. 
Kijk en vergelijk! 

http://www.infravoip.com/
http://www.infravoip.com/


 

 

Helios IP audio en video naar mobiel en verder... 

 
Vaak zijn er al VoIP-toestellen zonder videodisplay aanwezig en het vervangen is uiteraard  
kostbaar. In de meeste gevallen is het mogelijk om de beelden van de intercom op een PC of lap-
top te ontvangen. U kunt dan gewoon de oude vertouwde toestellen blijven gebruiken. Als het toch 
nodig of gewenst is om de toestellen te vervangen, dan bieden we uiteraard prima en vooral 
volledig compatible toestellen in verschillende prijsklassen. 
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De keuze voor de juiste apparatuur die pas-
send is voor uw situatie is een vak apart. Laat 
u zich vooral goed adviseren door een  
specialist. Hij kan u wijzen op de beste opties 
met de laagste total cost of ownership. De ap-
paratuur met de laagste aanschafwaarde is 
niet altijd de goedkoopste optie. En de duurste 
opties sluiten niet altijd aan bij uw wensen. 
Een goed advies is waardevol. 



Zonder schriftelijke toestemming van RD-NetCom B.V. mag er geen tekst worden gebruikt in welke vorm dan ook.  Druk– en zetfouten voorbehouden. 
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Bria softphone clients 

 

Bria voor iPhone. 

Bria voor Android smartphone. 
 

Bria voor Windows 
PC of  laptop. 
 

http://www.counterpath.com/bria/
http://www.counterpath.com/bria-android-edition/
http://www.counterpath.com/bria-iphone-edition/
http://www.counterpath.com/bria-iphone-edition/
http://www.counterpath.com/bria-android-edition/
http://www.counterpath.com/bria/
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Bria softphone clients 

Bria voor Mac OS x. 
 

Bria voor iPad. 
 

Bria voor Android tablet. 
 

 

http://www.counterpath.com/bria-android-tablet-edition/
http://www.counterpath.com/bria-ipad-edition/
http://www.counterpath.com/bria/
http://www.counterpath.com/bria/
http://www.counterpath.com/bria-ipad-edition/
http://www.counterpath.com/bria-android-tablet-edition/


 

Graag gedaan 

http://www.infravoip.com/
http://rd-netcom.nl/

