
	
Jak	zoptymalizować	wydatki	firmy		
obniżając	koszty	telekomunikacyjne	

		
w	oparciu	o	telefonię	internetową	(VoIP)?	

Warszawa,	grudzień	2015	r.	



	
WPROWADZENIE	

	
	

telefonia	internetowa	(VoIP)	w	firmie	
podstawowe	korzyści	i	oszczędności	w	

porównaniu	do	tradycyjnej	telefonii	stacjonarnej	
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Znaczenie	telefonii	stacjonarnej	w	firmie	wg	raportu	
Urzędu	Komunikacji	Elektronicznej	(2014)	
•  Posiadanie	telefonu	stacjonarnego	nadaje	większej	wiarygodności	firmie.	
•  Średnia	kwota	miesięcznych	wydatków	na	telefonię	stacjonarną	wynosi	169	zł.		

Biorąc	pod	uwagę	wielkość	firm,	wysokość	średnich	miesięcznych	rachunków	waha	się	
od	150	zł	w	mikroprzedsiębiorstwach,	poprzez	296	zł	w	małych,	do	916	zł	w	podmiotach	
zatrudniających	ponad	50	pracowników.		

•  Poziom	zadowolenia	klientów	telefonii	stacjonarnej	jest	podobny	do	tego	z	telefonii	
komórkowej.	Najbardziej	cenione	aspekty	to:	jakość	usług,	obsługa	klienta	oraz	
dostępność	informacji	o	ofercie,	nowych	produktach	i	promocjach.	

•  Średnio	na	jedną	firmę	przypada	1,37	linii	telefonicznych,	jednak	liczba	ta	zasadniczo	
zależy	od	wielkości	podmiotu.	Większość	mikroprzedsiębiorstw	korzysta	z	jednej	linii	
(78%),	w	firmach	zatrudniających	10-49	pracowników	odsetek	ten	wynosi	nieco	ponad	
połowę	(56%).		
	

Średnie	i	duże	przedsiębiorstwa	korzystają	z	telefonii	stacjonarnej	w	szerszym	zakresie,	
największy	odsetek	z	nich	(34%)	posiada	cztery	lub	więcej	linii.	
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Telefonia	internetowa	w	firmie		
to	znacznie	więcej	niż	telefonia	stacjonarna	

•  Telefonia	 internetowe	 posiada	 wszystkie	 zalety	 telefonii	 stacjonarnej	 –	 numer	 w	
dowolnej	strefie	numeracyjnej,	stabilność	i	jakość	połączeń	-	jednocześnie	jest	znacznie	
od	 niej	 tańsza.	Mimo	 prowadzonej	 od	 lat	 walki	 cenowej	 operatorów	 i	 stopniowego	
wyrównywania	 się	 cen,	 wciąż	 pozwala	 na	 obniżenie	 kosztów	 połączeń	 nawet	 o	
kilkadziesiąt	procent.		

•  Telefonia	 internetowa	 to	 także	 usługi	 dodatkowe,	 takie	 jak	 wirtualna	 centrala	 z	
systemem	zapowiedzi	głosowych	(IVR),	wirtualny	faks	czy	nagrywanie	połączeń,	które	
dostępne	były	dotychczas	dla	dużych	firm	i	korporacji.	

•  Telefonia	 internetowa	 to	 specjalne	 narzędzia	 do	 wsparcia	 realizowanych	 w	 firmie	
procesów:	 sprzedaży,	 obsługi	 klienta	 i	 windykacji	 (co	 jest	 szczególnie	 ważne	 w	
przypadku	prowadzenia	własnego	call/contact	center).	

•  Telefonia	 internetowa	 to	 przede	 wszystkim	 wygoda	 użytkowania	 w	 dowolnej	
lokalizacji	oraz	możliwość	rezygnacji	z	utrzymania	własnej	infrastruktury.	

	
z	telefonii	internetowej	VoIP	korzysta	już	5%	polskich	firm	(co	oznacza	wzrost	o	

150%	w	porównaniu	z	rokiem	poprzednim,	tj.	2013)	
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OPTYMALIZACJA	KOSZTÓW	USŁUG	
TELEKOMUNIKACYJNYCH	W	FIRMIE	

	
>	gdzie	możliwe	są	oszczędności?	
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Składniki	kosztu	telekomunikacji	w	firmie,		
gdzie	można	zaoszczędzić?	

	

I.	Koszt	połączeń	telefonicznych	w	tym	zagranicznych,	a	także:	
•  Koszt	abonamentu	
•  Koszt	numeracji	także	zagranicznej	i	teleinformatycznej	(infolinie	–	80x)	
•  Koszt	połączeń	między	wieloma	lokalizacjami	także	zagranicznymi		
II.	Koszt	połączeń	w	podróży	służbowej	krajowej	i	zagranicznej	–	także	koszty	
roamingu.	
III.	Koszt	utrzymania	posiadanej	infrastruktury:	łącza	dostępowe	(np.	ISDN	PRA/
BRA),	centrale	telefoniczne,	aparaty	telefoniczne	i	okablowanie	pomieszczeń	
(sieć	wewnętrzna),	urządzenia	faksowe	(także	ich	eksploatacja).	
IV.	Koszt	usług	dodatkowych	takich	jak:	zapowiedzi	głosowe	(IVR),	numery	
wewnętrzne,	kierowanie	i	kolejkowanie	połączeń,	nagrywanie,	telekonferencje.	
V.	Koszt	związany	z	administracją	posiadanej		infrastruktury	
teleinformatycznej.	
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OPTYMALIZACJA	KOSZTÓW	USŁUG	
TELEKOMUNIKACYJNYCH	W	FIRMIE	

	
>>	jak	można	zaoszczędzić	wykorzystując	

telefonię	internetową?	
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I.	Niższe	koszty	połączeń	telefonicznych	i	utrzymania	
numeracji	w	przypadku	wykorzystania	telefonii	internetowej	
na	przykładzie	easyCALL.pl	

•  Niższe	ceny	połączeń	polskich	(5	groszy	za	minutę	
połączenia	na	numery	stacjonarne,	15	groszy	na	
komórkowe)	i	zagranicznych	(np.:	kraje	azjatyckie).	

•  Całość	abonamentu	przeznaczona	jest	na	rozmowy.	
•  Możliwość	dokupienia	numerów	polskich	(wszystkie	strefy	

numeracyjne)	oraz	zagranicznych.	
•  Bezpłatne	połączenia	pomiędzy	wszystkimi	numerami	

stacjonarnymi	w	firmie	przeniesionymi	oraz	
udostępnionymi	przez	easyCALL.pl,	które	mogą	znajdować	
się	w	różnych	oddziałach/lokalizacjach	firmy.	

•  Usługa	fax2mail	oferowana	jest	bezpłatnie.	
•  Przeniesienie	numeru	jest	bezpłatne.	
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II.	Niższe	koszty	połączeń	w	podróży	służbowej,	
dzięki	możliwości	korzystania	z	usług	telefonii	
internetowej	w	dowolnej	lokalizacji	
	
•  Do	realizacji	połączeń	w	dowolnej	lokalizacji	możliwe	jest	

wykorzystanie	aplikacji	typu	„sojphone”	do	komputera	PC	jak	
również	aplikacji	na	telefon	komórkowy.	

•  Dostęp	do	darmowej	sieci	WiFi	na	wyjeździe	zagranicznym	
pozwala	oszczędzać	na	koszcie	połączeń	oraz	roamingu.	
	

mobilność	i	wygoda	użytkowania	telefonii	internetowej	to	
jedna	z	jej	głównych	zalet		

9	



III.	Niższe	koszty	infrastruktury	dzięki	możliwości	rezygnacji	z	
łącz	dostępowych	ISDN	PRA/BRA	oraz	central	telefonicznych,	
telefony	można	zastąpić	aplikacją	
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Unified	communicaUon	–	jedna	sieć	IP	w	firmie	to	optymalne	
rozwiązanie	dla	małych	i	średnich	firm	pozwalające	na	
maksymalne	uproszczenie	struktury	sieci	w	oparciu	o	telefony	IP	
lub	bramki	VoIP	z	możliwością	rezygnacji	z	posiadanej	centrali	
telefonicznej	oraz	łącz	ISDN.	Zapewnia	stabilną	pracę	wszystkich	
urządzeń,	zwiększa	bezpieczeństwo	sieci,	minimalizuje	ilość	
sprzętu	jednocześnie	ograniczając	koszty	obsługi.		



IV.	Niższe	koszty	usług	dodanych	i	specjalnych	poprzez	
wykorzystanie	usług	hostowanych	w	chmurze	

•  easyCALL	udostępnia	swoje	usługi	telekomunikacyjne	w	tzw.	
chmurze:	
	

1)  wirtualna	centrala,	zapowiedzi	głosowe,	kolejkowanie	i	
warunkowanie	połączeń,	wirtualny	faks,	

2)  bezpłatne	telekonferencje,	
3)  nagrywanie	połączeń.	
	

w	miarę	rozwoju	firmy	możliwe	jest	łatwe	skalowanie	
posiadanego	rozwiązania	telekomunikacyjnego	w	firmie	przez	

zakup	dodatkowych	usług		
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1)	Wirtualna	centrala	to	usługa	dodana	telefonii	
internetowej	umożliwiająca	rezygnacje	z	posiadania	
własnej	centrali	telekomunikacyjnej	

	
wirtualna	centrala	easyCALL	udostępniana	jest	
bezpłatnie	w	ramach	planów	taryfowych	dla	biznesu,	
rozbudowana	funkcjonalność	centrali	pozwala	na	
znaczące	oszczędności	na	infrastrukturze	i	pracy	
administracyjnej	
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1a)	Podstawowe	informacje	o	centrali	
wirtualnej	easyCALL	
1.  Wirtualna	centrala	easyCALL.pl	dostępna	jest	jako	usługa	hostowana	(w	tzw.	

chmurze)	a	jej	konfiguracja	możliwa	jest	po	zalogowaniu	do	panelu	www	poprzez	
przeglądarkę	internetową.	W	konsekwencji	nie	jest	konieczne	posiadanie	własnej	
infrastruktury	teleinformatycznej,	równocześnie	wzrost	skali	działania	nie	
wymaga	ponoszenia	dodatkowych	kosztów.	

2.  Interfejs	graficzny	panelu	www	zarządzania	centralą	easyCALL	pozwala	na	
definiowanie	nawet	bardzo	skomplikowanych	procesów	telefonicznej	obsługi	
klienta	na	zasadzie	przeciągania	obiektów	na	ekranie	komputera	metodą	drag	&	
drop	–	usługa	unikalna	na	polskim	rynku.	

3.  Zmiany	procesów	centrali	wprowadzane	przez	panel	www	realizowane	są	przez	
centralkę	natychmiast	po	ich	zapisaniu.	

4.  Obsługa	centrali	wirtualnej	nie	wymaga	znajomości	technologii.	
5.  Centrala	easyCALL	działać	będzie	na	numeracji	przeniesionej	od	innego	operatora	

–	tzn.	że	zachowujesz	dotychczasowe	numery	telefonów	lub	otrzymujesz	nowe	
w	dowolnej	strefie	numeracyjnej.	

6.  Wszystkie	rozmowy	mogą	być	nagrywane.	
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1b)	Korzyści	z	posiadania	wirtualnej	centrali	dla	
Twojej	firmy	
-  Posiadanie	wirtualnej	centrali	w	firmie	podnosi	jej	presUż,	jak	również	

wzmacnia	wiarygodność	wobec	klientów.	
-  Firma	prezentuje	się	jednym	numerem	głównym	(także	numerem	80x),	możliwe	

jest	nadawanie	pracownikom	numerów	wewnętrznych.	
-  Profesjonalne	powitanie	klientów	może	być	dodatkowo	połączone	z	obsługą	

kolejkowania	(przygotowywane	zapowiedzi	w	kilku	językach	trwa	tylko	
kilkanaście	sekund).	

-  Obsługa	wirtualnej	centrali	odbywa	się	poprzez	interfejs	graficzny	panelu	
zarządzania	(panel	dostępny	po	zalogowaniu)	na	zasadzie	przeciągania	i	
upuszczania	obiektów	na	ekranie	komputera	i	definiowania	działania	tych	
obiektów.	

-  Zmiany	w	procesie	obsługi	klientów	realizowanego	przez	centralę	dostępne	są	
niezwłocznie	po	ich	zapisaniu	w	panelu,	może	ich	dokonywać	osoba	bez	wiedzy	
technicznej.	
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-  faksy	oraz	poczta	głosowa	przesyłane	są	na	podany	w	panelu	adres	e-mail	(format	
faksu	to	PDF,	format	wiadomości	mp3)	

-  automatyczne	przekierowywanie	połączeń	przychodzących	na	dowolny	numer	(np.:	
sekretariat)	w	przypadku	braku	pracownika	przy	telefonie	(firma	jest	zawsze	
dostępna),	także	do	innych	oddziałów	firmy	

-  obsługa	nieodebranych	połączeń	(przekierowanie	na	faks	lub	pocztę	głosową)	
-  wykorzystanie	warunków	do	definiowania	działania	wirtualnej	centrali	umożliwia	

przygotowanie	wielu	wariantów	zapowiedzi	głosowych	zależnych	od	dnia,	godziny,	
parametrów	podanych	przez	osobę	dzwoniącą	

-  definiowanie	zwrotnych	SMSów	do	osób,	które	dzwoniły	do	firmy	
-  możliwość	zwracania	klientowi	danych	z	baz	zewnętrznych	(stan	konta,	zadłużenie)	

po	podaniu	z	klawiatury	telefonu	zdefiniowanych	ciągów	znaków,	np.:	numeru	
klienta,	nr	PESEL,	

-  możliwość	łączenia	pracowników	w	grupy	i	definiowanie	logiki	połączeń	dla	tych	
grup	(łączenie	do	wszystkich	członków	grupy	lub	wybranej	osoby	a	następnie	do	
pierwszej	wolnej	osoby)	np.:	dział	obsługi	klienta,	dział	sprzedaży	
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1c)	pozostałe	możliwości	centrali	wirtualnej	…	



1d)	Przejrzysty	interfejs	graficzny	pozwala	na	budowę	nawet	
skomplikowanych	schematów	kierowania	połączeń	w	firmie	
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2)	Bezpłatna	telekonferencja	easyCALL	-	221	221	221	

17	

1.	Uczestnik	telekonferencji	dzwoni	na	lokalny	numer	telefonu	w	swoim	kraju	(ponosi	za	to	koszt	
jak	za	połączenie	lokalne,	zgodnie	z	cennikiem	operatora,	z	którego	usług	korzysta).	
Do	dyspozycji	oferujemy	stacjonarne	numery	polskie	i	zagraniczne	(lista	na	życzenie).	Liczba	
uczestników	telekonferencji	jest	nieograniczona.	
	
2.	Administrator	konferencji	ma	możliwość	założenia	nowego	pokoju	konferencyjnego	(otrzymuje	
jego	numer,	dodatkowo	może	zabezpieczyć	go	PINem).	Pokój	jest	aktywny	przez	określony	czas	
(np.	7	/	14	/	30	dni;	ew.	ważność	konta	przedłuża	się	wraz	z	każdym	użyciem	o	taki	sam	czas).	
	
3.	Możliwe	jest	nagranie	wiadomość	powitalnej	dla	osób,	które	logują	się	do	danej	konferencji	
(ew.	lektor)	lub	wykorzystanie	syntezy	mowy	do	przygotowania	zapowiedzi		
	
4.	Uczestnik	ma	możliwość	dołączenia	do	istniejącego	pokoju	-	poprzez	podanie	jego	numeru	i	ew.	
autoryzacji	PINem	z	klawiatury	telefonu.	Po	zalogowaniu	się	do	konferencji	odtwarzana	jest	
wiadomość	powitalna.	
	
5.	Wszystkie	osoby,	które	biorą	udział	w	konferencji	mogą	zarówno	słuchać	jak	i	mówić	-	każdy	
słyszy	całość	konwersacji.		
	
6.	Wszystkie	rozmowy	mogą	być	nagrywane	a	następnie	udostępnione	do	odsłuchania	
	



	
PODSUMOWANIE	

	
skala	oszczędności	na	wdrożeniu	

zintegrowanej	telefonii	internetowej	
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•  Wg	 raportu	 UKE	 wysokość	 średnich	 miesięcznych	 rachunków	 w	
mikroprzedsiębiorstwie	(1-9	pracowników)	to	150	zł	 	-	dla	przykładu	telefonia	
VoIP	 (easyCALL)	 oferuje	 w	 cenie	 69	 zł	 miesięcznie	 2	 numery	 telefoniczne	 i	
ponad	1000	min	rozmów	w	abonamencie,	co	oznacza	oszczędność	dla	firmy	
na	poziomie	60%,	rocznie	będzie	to	nawet	972	zł.	

•  Wg	UKE	wysokość	średnich	miesięcznych	rachunków	w	małych	firmach	(10-49	
pracowników)	to	296	zł	–	telefonia	VoIP	easyCALL	oferuje	tutaj	w	cenie	199	zł	
miesięcznie	 8	 numerów	 telefonicznych	 i	 prawie	 4000	 minut	 rozmów,	
oszczędność	wynosi	w	tym	przypadku	30%,	rocznie	około	1200	zł.	

•  Wg	 UKE	 wysokość	 średnich	 miesięcznych	 rachunków	 w	 średnich	 i	 dużych	
przedsiębiorstwach	(pow.	50	pracowników)	to	916	zł,	tutaj	easyCALL	oferuje	za	
jedyne	299	zł	miesięcznie	24	numery	telefoniczne	i	ponad	6000	min	rozmów	
w	 abonamencie,	 oszczędności	 będą	 w	 tym	 przypadku	 największe,	 nawet	
kilka	 tysięcy	 złotych	 rocznie	 (około	7400	 zł).	W	tej	 kategorii	przedsiębiorstw	
dodatkowe	oszczędności	związane	są	z	możliwością	rezygnacji	z	posiadanego	
łącza	ISDN	PRA	oraz	opcjonalnie	centrali	telefonicznej	(co	oznacza	kolejne	kilka	
tysięcy	oszczędności	rocznie)	
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Ile	faktycznie	można	zaoszczędzić?	
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•  Oszczędności	rosną	wraz	z	wielkością	firmy	i	wynosić	mogą	nawet	kilka	
tysięcy	złotych	rocznie,	oszczędności	zaczynają	się	już	w	firmie	która	
posiada	kilka	numerów	telefonicznych	i	dochodzą	do	60%	w	porównaniu	
do	dotychczasowej	oferty.	

•  Największe	oszczędności	uzyskujemy	w	przypadku	rezygnacji	z	utrzymania	
własnej	infrastruktury	(np.:	centrali	telefonicznej)	oraz	posiadania	łącza	
ISDN	PRA,	które	zastąpione	będzie	łączem	dostępowym	do	internetu.	

•  Dodatkowo	firmy	korzystające	z	telekonferencji	czy	wyspecjalizowanych	
usług	telekomunikacyjnych	dla	dużych	przedsiębiorstw	mogą	zaoszczędzić	
znacznie	więcej	(są	to	firmy	posiadające	SIP	TRUNKi,	własny	system	PBX,	
oraz	wykorzystujące	narzędzia	typu	VPN,	MPLS).	

Twoja	firma	zyskuje	nowoczesne	rozwiązanie	telekomunikacyjne	
zachowując	dotychczasowe	numery	telefoniczne	oraz	posiadane	aparaty	
telefoniczne,	oszczędzając	przy	tym	nawet	ponad	połowę	dotychczasowych	

kosztów!	

	

kiedy	oszczędności	będą	największe?	



	
easyCALL.pl	–	lider	innowacyjnych	

usług	telekomunikacyjnych	
	

usługi	świadczone	dla	klientów	
biznesowych	
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wybierając	usługi	easyCALL	zyskujesz	więcej:	
	

	-	znaczącą	obniżkę	kosztów	usług	telekomunikacyjnych 		
	jak	również	kosztów	utrzymania	infrastruktury,		
	-	nowoczesne	rozwiązania	w	zakresie	połączeń	głosowych	oraz	
	usług	dodanych,	
	-	narzędzia	w	zakresie	zwiększenia	sprzedaży	i	poprawy	procesów	
	obsługi	klienta	w	Twojej	firmie	(oferujemy	usługi	dla	firm	
	prowadzących	call/contact	center	oraz	firm	windykacyjnych)	
	-	profesjonalne	doradztwo	w	zakresie	optymalizacji	kosztów	
	utrzymania	infrastruktury	telekomunikacyjnej	w	firmie		

	
Telefonia	internetowa	easyCALL	to	nie	tyko	skuteczny	sposób	na	
obniżenie	kosztów	telekomunikacyjnych,	to	również	szeroki	

wachlarz	usług	dodatkowych	dostępnych	z	poziomu	przeglądarki	
internetowej!	

23	



Klienci	easyCALL.pl	
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easyCALL.pl	SA	–	podstawowe	informacje	

easyCALL.pl	SA	to	spółka	notowana	na	GPW	
(NewConnect)	

	laureat	rankingu	najszybciej	rozwijających	się	firm	
technologicznie	innowacyjnych	w	Europie	Środkowej	

(Deloiue	Technology	Fast	50	CE),	m.in.	dzięki	wirtualnej	
centrali	(IVR)	i	usługom	telekomunikacyjnym	dla	biznesu	

	październik	2014.	
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Skontaktuj	się	z	naszym	doradcą,	wyliczymy	
oszczędność	w	porównaniu	do	Twojego	

obecnego	rozwiązania	telekomunikacyjnego!	
	

	
easyCALL.pl	SA	
	
biznes@easycall.pl	
Infolinia:	22	490	77	77	
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