TELECOM TIPS & TRICKS
7211 BVBA
Omdat telecom belangrijk is, maar besparen en gebruiksgemak ook:

TIP 1:TARIEF OP GROEPSNIVEAU





Allereerst: zorg bij de keuze van het tariefplan, dat u kiest
voor de beste ‘groepsmogelijkheden’.
…bijvoorbeeld…
 Heeft u 1 bedrijf, of bent u zaakvoerder/eigenaar van
meerdere bedrijven (clusteren)
 Gratis bellen tussen AL uw nummers, mobiel EN vast
 Mogelijkheid tot aanpassingen TIJDENS contractduur
Een combinatie van verschillende operatoren, kan soms
voor de meest rendabele oplossingen zorgen.

7211 bekijkt elke maand uw facturen (servicepack). Volg onze tips op

7211Tom

TRICK 1: PIN – PUK – P2’S

PIN code: 'standaard' 4 cijfers. Om toestel aan te
zetten. Indien 3 x verkeerd, kan je de Puk code
ingeven en nieuwe Pin kiezen.
 PUK code: 'standaard' 8 cijfers. Dient om een
geblokkeerde PIN code te deblokkeren.
 PIN 2 code: om nummers toe te voegen aan uw FDN
lijst.
 PUK 2 code: om de PIN 2 code te deblokkeren.


Bekijk alle tricks op telecomtips of volg ze op
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TIP 2:TARIEF OP NUMMERNIVEAU









Zorg dat u na het groepstarief bekijkt welke individuele
verschillen nog voor besparingen kunnen zorgen
…bijvoorbeeld…
Smsgebruik: sms packs (in verschillende groottes)
Veel naar externe gsm’s: individuele tarieven
Datagebruik: voor welk gebruik? Mailen, surfen, downloaden, hoeveel, waar, wanneer, en met welk type toestel?
Blackberry, iPhone, smartphone, gsm, Android, HTC, …
Externe sims: usb, iPad, roamers, …

7211 bekijkt elke maand uw facturen (servicepack). Volg onze tips op
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TRICK 2: IMEI EN SOFTWARE

IMEI code: Het serienummer van uw toestel. Op te
vragen met *#06#
 Software code: Met de softwarecode kan u
verschillende zaken opvragen:
 Het type gsm (dus niet meer onder de batterij
kijken)
 Welke versie van software u nu gebruikt op de gsm
 Van welke datum die software is
 De CODE om dit te doen: *#0000#


Bekijk alle tricks op telecomtips of volg ze op

7211Tom

TIP 3: GEBRUIK PROMOTIES








Als het telecomcontract van uw bedrijf VRIJ is, maak dan altijd
gebruik van de extra promoties.
Nieuwe klanten krijgen bijna ALTIJD (veel en grote) promoties
Bestaande klanten kunnen meestal promoties krijgen, als hun
contractperiode verlengd wordt bij hun huidige leverancier.
Controleer achteraf zeker op uw facturen, of u alle toegewezen
promoties ook effectief hebt gekregen!
 7211 kan dit maandelijks voor u doen (tijdswinst én geldwinst)

7211 bekijkt elke maand uw facturen (servicepack). Volg onze tips op
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TRICK 3: DOORSCHAKELEN

Doorschakelen van vaste lijn: *21*xxxxxxxxxx#
(xxxxx = gewenst mobiel/vast telefoonnummer)
 Afzetten doorschakeling: #21#


Doorschakelen van gsm: **21*xxxxxxxxxx# (xxxxx =
gewenst mobiel/vast telefoonnummer)
 Afzetten doorschakeling: ##21#


Bekijk alle tricks op telecomtips of volg ze op
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TIP 4: BLIJF CONTROLEREN







De werkwijze van uw medewerkers of uzelf kan veranderen
na verloop van tijd (meer gebruik van sms, meer naar vast
of gsm’s bellen, meer naar collega’s bellen, meer gebruik
van data voor mail of LinkedIn of Twitter of Facebook, …)
Zorg dat u de tariefplannen van de gebruikers op
nummerniveau steeds aanpast. Hou rekening met de
evolutie in deze gebruiken.
Controleer steeds of de aangerekende tarieven correct zijn.

7211 bekijkt elke maand uw facturen (servicepack). Volg onze tips op
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TRICK 4: ANONIEM BELLEN

We worden allemaal wel eens opgebeld door de heer
of mevrouw ‘onbekend nummer’…
 Indien u zelf een gesprek naar gsm of vast nummer
wil voeren, zonder uw nummer ‘mee te sturen’, vormt
u code #31# voor het nummer dat u wil bellen.
 U kan echter niet anoniem smssen!


Bekijk alle tricks op telecomtips of volg ze op
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TIP 5: BLIJF VERGELIJKEN










De telecommarkt en -tarieven veranderen snel.
Blijf uw facturen in de gaten houden, maar blijf ook de
andere operatoren in het oog houden.
De kwaliteitsverschillen tussen de operatoren wordt
kleiner en kleiner, de prijsmogelijkheden groter en
groter.
We kunnen het niet genoeg benadrukken: controleer en
analyseer uw facturen.
7211 kan dit voor u doen. De transparante en lage
kostprijs van € 2 per simkaart per maand, haalt u er
meestal zeer snel uit. Bespaar op telecom, in tijd en geld.

7211 bekijkt elke maand uw facturen (servicepack). Volg onze tips op
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TRICK 5: LANGER RINKELEN
Moet uw gsm langer rinkelen dan deze nu doet?
 Wijzig de seconden van 10 naar 5/15/20/25/30
 Proximus:

**61*+32475151516*11*10#
 Mobistar / Telenet:

**61*5555*10#
 Base:

**61*+32486191933**10#


Bekijk alle tricks op telecomtips of volg ze op
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TELECOM TIPS & TRICKS
Deze kleine presentatie is tot stand gekomen naar aanleiding van
de fantastische Generous Networkers meeting (The Entrepreneurs
Experience) van LinkedIn coach Jan Vermeiren en Life Hacker en
vriend Bert Verdonck.
Met deze tips en tricks hoop ik iets te kunnen meegeven.
Op regelmatige basis zal ik nieuwe tips, tricks en weetjes
het webruim in tweeten…
De telecomwereld verandert echter zeer snel. De inhoud van de
tips en tricks in deze slides gelden daarom misschien niet (meer)
voor elke operator. Updates zullen in ieder geval steeds te vinden
zijn op de telecombesparingssite.

Vanzelfsprekend kan u 7211 inschakelen om de grootste
besparing voor uw bedrijf te LATEN doen: factuur
analyse en -controle. 7211 controleert elke maand uw
facturen, stelt verbeteringen voor, vraagt correcties aan,
en volgt op. De kostprijs heeft u er zeer snel uit. INFO.
Tom Hofman, zaakvoerder 7211 BVBA (tom@7211.be)

