
Wholesale services

BT Wholesale VoIP
Voordelige VoIP-diensten met minimale investering

Uw klanten in veilige handen 
BT helpt u – carriers, service providers en resellers – vandaag al om 
meerwaarde te halen uit de communicatietechnologie van morgen. 
Met BT Wholesale Voice over Internet Protocol (VoIP) op basis 
van het SIP interconnectieprotocol voor inkomend en uitgaand 
verkeer. We denken met u mee en zoeken manieren om met VoIP 
uw concurrentiepositie te behouden of zelfs te verstevigen. 
Dankzij BT Wholesale VoIP kunt u klanten snel de betrouwbare 
VoIP-diensten aanbieden die ze zoeken. U kunt uw SIP-platform 
eenvoudig koppelen aan dat van BT, door middel van een IPSec-
tunnel via het internet of via een directe vaste verbinding. 
BT vertaalt het verkeer naar PSTN (SIP2PSTN) en voor inkomend 
verkeer naar SIP (PSTN2SIP). Onze hoogopgeleide en ervaren 
experts beheren de technologie (het wereldwijde BT-netwerk, 
het telefoonverkeer en de dienstverlening), zodat u zich ten volle 
kunt concentreren op de marketing en sales. Bovendien kiest u zelf 
de naam en stijl waaronder u de VoIP-diensten op de markt brengt.

Nummerbeheer van a tot z 
Als onderdeel van uw dienstverlening moet u telefoonnummers 
vrijmaken voor uw eindklanten. Dat kan op drie manieren. 
Ofwel bezorgt u ons de nieuwe nummers die u zelf bij OPTA hebt 
aangevraagd. Ofwel neemt BT deze formaliteit voor zijn rekening. 
Beschikt u al over nummers bij een andere operator? Dan kunt u die 
heel eenvoudig overdragen naar ons netwerk. Welke optie u ook 
verkiest, BT zorgt voor een vlekkeloze service tegen een correcte 
prijs. Bovendien geniet u altijd van een efficiënt nummerbeheer. 
Hoeveel telefoonnummers u ook nodig hebt, in welke regio dan 
ook. Gewoon inloggen op de beheermodule (ERS-European 
Reseller System) via een webinterface bij BT volstaat. Dankzij dit 
gratis beheersysteem houdt u alles zelf in de hand: uw status 
bekijken, nummers porteren en activeren, … Prepayklanten 
kunnen er zelfs heel eenvoudig hun resterende krediet raadplegen. 
Ook wordt elke aanvraag of actie meteen uitgevoerd, zonder 
tussenpersoon. En dat komt de snelheid van uw dienstverlening 
alleen maar ten goede.

Samen naar meer efficiëntie en productiviteit 
Dankzij BT Wholesale VoIP boort u heel eenvoudig nieuwe, 
winstgevende markten aan en haalt u maximaal voordeel uit een 
explosief groeiend communicatiesegment. Deze dienst biedt dan 
ook tal van voordelen:

•	 Meer en nieuwe klanten:
dankzij diensten van de volgende generatie, zoals 
geconvergeerde spraak- en datatoepassingen, verwerft u zonder 

grote investeringen een plek op groeiende markten.

•	 Groter bereik:
verleen uw klanten toegang tot de uitgebreide wereldwijde 
netwerken van BT en laat ze via VoIP communiceren met vaste en 
mobiele nummers.

•	 Meer inkomsten:
behoud uw klanten eenvoudiger door meerwaardediensten aan 
te bieden boven op uw breedbandaanbod.

•	 Grotere klantentrouw:
uw klanten hoeven niet meer te investeren in een gescheiden 
telefonienetwerk en kunnen IP-gesprekken direct afleveren via 
hun huidige data-infrastructuur.

•	 Hogere	efficiëntie:
dankzij onze volledig geautomatiseerde beheermodule European 
Reseller System (ERS) krijgt u inzicht in uw eigen nummerbeheer 
bij BT en kunt u zeer eenvoudig nummers overdragen van uw 
huidige operator.

Veilig en flexibel 
BT Wholesale VoIP is meer dan een voordelige dienst om klanten 
te behouden en nieuwe te lokken. Met een minimale investering 
geniet u ook eenvoudig van:
• de hoogste veiligheid- en redundancyniveaus van de 

BT-netwerken;
• een flexibele tarief- en betalingsstructuur;
• een snelle installatie van de VoIP-technologie en alle 

bijbehorende toepassingen;
• een gemakkelijk op te zetten en laagdrempelige dienst, onder 

meer dankzij de toegang via het internet;
• een professioneel VoIP-team dat uw vragen over routing, 

kwaliteit en tarieven snel en doeltreffend behandelt;
• een snelle en gebruiksvriendelijke toegang tot het wereldwijde 

spraaknetwerk van BT via het internet, met de hulp van de meest 
geavanceerde technologie en de recentste systeem- en 
RFC-standaarden;

• een flexibele structuur die garandeert dat onze dienst perfect 
aan uw eisen voldoet:  
- doorschakeling van SIP naar PSTN; 
- full service: doorschakeling van SIP naar PSTN en van PSTN 
   naar SIP, plus beheertoepassingen voor telefoonnummers 
   via ERS.

In de wereld van de telecommunicatie volgen de technologische innovaties elkaar in snel tempo op. Bij blijven is de 
boodschap als u concurrerend wilt blijven. Dat betekent ook dat u (potentiële) klanten moet aanbieden waar ze naar op 
zoek zijn. Alleen zo kunt u uw klantenbestand behouden of uitbreiden. Daarom is het essentieel om te investeren in de 
spraaktechnologie die in de nabije toekomst het wereldwijde telecommunicatielandschap zal domineren: 
Voice over Internet Protocol of kortweg VoIP. Naar verwachting zullen in 2020 nagenoeg alle telefoongesprekken ter wereld 
via VoIP verlopen. Niet onze woorden, wel die van de toonaangevende Forrester Research Group. 
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BT in de Benelux
You communicate. We care.
Vanuit Amsterdam, Brussel en Luxemburg staan we met 1.900 mensen 
paraat om u de beste communicatieoplossingen te bieden. Veilig, efficiënt 
en betrouwbaar. Vertel ons wat u wilt bereiken, en u zult zien... we care.

BT: uw betrouwbare partner 
Al jaren speelt BT een voortrekkersrol als het op VoIP-technologie 
en wereldwijde IP-oplossingen aankomt. Onze ruime ervaring 
met het ontwerp, de uitvoering en het beheer van 21e-eeuwse 
communicatiesystemen betekent een meerwaarde voor iedere 
klant, in welke sector ook. Met BT Wholesale VoIP helpen we u om 
maximaal te profiteren van de uitgebreide mogelijkheden die deze 
technologie biedt. U krijgt toegang tot onze geavanceerde IP- en 
digitale spraak- en datanetwerken – zonder dat u uitgebreid moet 
investeren in hardware of extra expertise. Het resultaat? Uw klanten 
genieten heel eenvoudig van doeltreffende en gebruiksvriendelijke 
VoIP-diensten. En u bent risico- en moeiteloos klaar voor de 
toekomst. Bovendien bent u bij BT tegen scherpe tarieven 
verzekerd van de allerbeste ondersteuning en dienstverlening.

Investeren in wereldwijde capaciteiten 
BT zet volop in op state-of-the-art ICT-diensten. Dat bewijst onze 
investering van miljarden euro’s in het 21st Century Network 
(21CN), het grootste IP-netwerk ter wereld. En ook in de toekomst 
blijven we geld in nieuwe evoluties en technologieën steken. 
De bouw van het 21CN levert ons waardevolle vaardigheden, 
kennis en expertise op. Troeven die we uitspelen om voor onze 
klanten een maximale meerwaarde te halen uit de moderne 
technologieën. Waagt u vandaag of morgen de stap naar een 
volledig geconvergeerde dienstverlening? Weet dan dat BT u als 
betrouwbare partner bijstaat in elke fase.

Technische kenmerken 
• Hoge betrouwbaarheid: het volledig redundante BT-netwerk 

garandeert de optimale en ononderbroken werking van alle 
hardwareonderdelen, zoals de IPSec-router, de SIP-server, 
en de signalling en media gateways.

• Eenvoudig beheer van caller detail records (CDR): 
via een handige web- of FTP-interface raadpleegt u alle 
gespreksgegevens, die dagelijks meermaals worden geüpdatet.

• Caller line identification presentation (CLIP): de gegevens 
van de beller verschijnen op de display van de ontvanger bij 
doorschakeling van SIP naar PSTN.

• Caller line identification restriction (CLIR): de beller kan kiezen 
om zijn gegevens niet te laten zien aan de ontvanger 
(bij doorschakeling van SIP naar PSTN).

• Ondersteuning voor Dual Tone Multi-Frequency (DTMF): 
BT voldoet aan RFC 2833, het protocol om een audiostroom op 
te delen in verzendklare pakketten (voor alle codecs). 
 

• Geografische nummertoewijzing: BT wijst u zo doeltreffend 
mogelijk de telefoonnummers voor uw eindklanten toe. 
Of u levert zelf een OPTA-beschikking aan met de 
telefoonnummers die we moeten activeren.

• Flexibele toegang tot het multimediaplatform van BT: 
BT Wholesale VoIP staat los van breedband via BT. U kunt dus via 
uw eigen breedbandinfrastructuur verbinding maken met ons 
multimediaplatform.

• Beveiligde IPSec-tunnel: met de hulp van IPSec, 
het openstandaardframework voor de bescherming van signalen 
via internetprotocol, beveiligen we de verbinding tussen uw SIP-
server en de onze.

• Handige prepayformule: dankzij deze optie geniet u van nog 
meer flexibiliteit en veiligheid.


