
Współpracujemy z Netią od 
wielu lat. Wdrożenie rozwią-
zania SIP4Teams przebiega-
ło wzorowo. Dzięki usłudze 
zarówno klienci Petrosoft.pl., 
w tym również nie posiadający 
aplikacji, jak i pracownicy, mogą 
kontaktować się i współpraco-
wać w każdej chwili, niezależnie 
od miejsca ich pobytu. Taka ko-
munikacja podnosi produktyw-
ność pracy zdalnej naszej załogi, 
jak i całej organizacji. Otwiera to 
przed biznesem zupełnie nowe 
możliwości, przydatne zwłaszcza 
w obecnej sytuacji.

„Efektywna, szybka i zintegrowana ko-
munikacja wpływa na rozwój naszego 
biznesu, niezależnie od czasu i miejsca, 
w którym znajduje się pracownik”- tak 
wypowiedział się przedstawiciel firmy 
Petrosoft.pl na początku rozmów ze 
specjalistą z Netii.
Ideą było znalezienie rozwiązania do 
sprawnej komunikacji, którego wdro-
żenie nie będzie skomplikowane i zin-
tegruje systemy wykorzystywane na 
co dzień u Klienta. Zaproponowaliśmy 

usługę SIP Trunk 4 MS Teams, która po-
łączyła nowoczesną telefonię IP (SIP 
Trunk) ze środowiskiem MS Teams, 
używanym wcześniej wyłącznie do ko-
munikacji wewnątrz firmy. Jednolity 
plan numeracyjny dla całej organizacji 
i dostęp do numeracji z dowolnego 
urządzenia, a dodatkowo statystyki po-
łączeń - wzbogaciły atrakcyjność oferty 
Netii. Usługa została uruchomiona na 
symetrycznym łączu internetowym BDI 
od Netii.
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Petrosoft.pl Technologie Informa-
tyczne Sp. z o.o. działa na rynku od 
2000 roku. To lider wśród dostawców 
oprogramowania do zastosowania w 
transporcie kolejowym oraz rozwiązań 
informatycznych dla przemysłu i logi-
styki. Dzięki bogatemu doświadcze-

niu wspiera rozwój współpracujących  
z nim przedsiębiorstw funkcjonujących  
na europejskim rynku, pomagając 
również w optymalizacji procesów biz-
nesowych oraz w zwiększaniu efektyw-
ności i skuteczności łańcucha dostaw.

Integrator nowoczesnych technologii informatycznych 
tworzący biznes przez ludzi i w służbie ludziom.
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www.netia.pl

SPÓJNA INTEGRACJA

Użytkownik zyskuje wygodę i nową funk-
cjonalność - możliwość połączenia adresu 
e-mail z numerem telefonu. Dzięki temu 
może dzwonić bezpośrednio z komunika-
tora biznesowego MS Teams na telefony 
stacjonarne i komórkowe (bez konieczności 
przekierowania połączeń) oraz odbierać na 
MS Teams rozmowy przychodzące na jego 
numer telefonu.

DOSTĘP DO NUMERACJI Z WIELU STREF

 Unikalny na rynku produkt, który umożli-
wia dostęp w jednym miejscu do numeracji  
z wielu stref. Rozwiązanie zapewnia również 
jednolity plan numeracyjny dla całej organi-
zacji.

BRAK OPŁAT 

Bezpłatne połączenia wewnątrz firmy  
i  co więcej – to także połączenia pomiędzy 

wszystkimi Klientami Netii, mającymi usługi 
świadczone z platformy IntegralNet.

SKALOWALNOŚĆ USŁUGI 

Możliwość szybkiej i łatwej rozbudowy  
o kolejnych użytkowników i lokalizacje.

SPÓJNY I JEDNOLITY SYSTEM KOMUNI-
KACJI BIZNESOWEJ 

Usługa podnosi produktywność pracy zdal-
nej, zarówno poszczególnych pracowników, 
jak i całej organizacji. Wpływa na sprawną 
komunikację z dostawcami i klientami.Oferta Netii jest uzupełnieniem produktów Microsoft, znanych 

jako Microsoft Teams dla firm. Dzięki usługom głosowym Netii 
możliwe jest realizowanie  połączeń telefonicznych wprost z apli-
kacji Microsoft Teams dla firm. 
Rozwiązanie Netii może być zrealizowane w różnych wariantach 
usług Microsoft.  Z oferty może skorzystać każda firma posiada-
jąca Microsoft Teams dla firm,  w jednej z następujących konfigu-
racji: 
• do usługi Office 365 (u Klienta), 
• do Microsoft Teams on premises (na serwerze u Klienta).
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