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Telefonia SuperVoIP.pl  
Pakiety specjalne dla klientów MedFile 

 
MedFile 5 

zawiera maks. 

5 stanowisk 

 MedFile 10 
zawiera maks. 

10 stanowisk 

MedFile 25 
zawiera maks. 

25 stanowisk 

MedFile 50 
zawiera maks. 

50 stanowisk 

99 zł / mc netto 129 zł / mc netto 229 zł / mc netto  329 zł / mc netto 

 

Jeśli posiadacie Państwo własny numer telefonu, aby obsługiwać połączenia w Medfile należy 

przekierować ten numer na nasz numer techniczny lub przenieść do nas obecny numer. 

Przenosimy wszystkie numery stacjonarne i komórkowe do SuperVoIP. 

 

Utrzymanie numerów: 

Numery przeniesione do naszej sieci utrzymujemy bezpłatnie. 

 

Numery kupione w naszej sieci:  

stacjonarny: 1 zł netto / mc, 

komórkowy: 16 zł netto / mc 

 

Każdy pakiet zawiera: 

- obsługę wirtualnej centrali (transfery połączeń, numery wewnętrzne), 

- kolejkowanie połączeń, 

- nagrywanie rozmów, 

- komunikaty głosowe i zapowiedzi dedykowane dla branży medycznej 

- Konektor do MedFile (SuperVoIP API) 

- dwustronna obsługa SMS na numerach komórkowych 

 

 

Wirtualna centrala umożliwia: 

- definiowanie numerów wewnętrznych 

- transfer rozmów przychodzących i wychodzących na numery wewnętrzne i zewnętrzne 

- zarządzanie prezentacją wychodzącą 

- dostęp do bilingu wychodzącego i przychodzącego online 

- logowanie agentów do kolejki poprzez telefon 

- zaawansowane IVR (menu tonowe i wybory tonowe, warunki czasu, komunikaty głosowe) 

- generowanie komunikatów poprzez syntezator mowy IVONA 

- kolejkowanie połączeń, panel kolejek w czasie rzeczywistym, statystyki 

- nagrywanie rozmów 

 

 

Połączenia wychodzące: 

Polska stacjonarne: 5 gr netto / minutę (taryfikacja sekundowa) 

Polska komórkowe: 10 gr netto / minutę (taryfikacja sekundowa) 

SMS wychodzący: 8 gr netto / sztukę 
1 sms to 160 znaków. W przypadku użycia polskich znaków 1 SMS to 72 znaki. 
 

 

 

Połączenia można odbierać i wykonywać na aplikacji lub telefonie IP. Aby uzyskać najwyższą 

jakość połączeń i niezawodność, zalecamy korzystanie z dedykowanych telefonów IP.  

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą sklepu > https://sklep.supervoip.pl/ 

https://sklep.supervoip.pl/

