
Cloud PBX 
With Cloud PBX operating over the Internet, all communication processes can be managed and business reports can be
obtained through the easy-to-use panel without the need for any installation.This product also features welcome
announcements that will allow you to convey your company identity to callers, hold on music for those who are waiting.
By determining the working hours of your company, you can receive calls during those hours and inform the callers
outside of working hours.You can set extension numbers for each user. Communication between designated extension
numbers will be free of charge. You can group the extension numbers. With the call group feature, you can classify users
on the basis of departments. And also you can record your calls. You can use these records to improve your service
quality. In addition to all these features, there are also call forwarding, answering machine and a conference feature
that you can perform by including a third user from your extensions.

Digital Fax 
With the digital fax product, you can send and receive faxes via the easy web panel or your e-mail without the need for
a fax device. It reduces costs, such as paper and toner. There is no need for any device like old-style fax products, so you
can send and receive faxes regardless of location.

Telephone Numbers 
Bulutfon provides 0850 or city area code phone lines or you can transfer your number to Bulutfon. All lines in the system
use VoIP technology. By transferring your number to Bulutfon, you can reduce the fixed fee cost up to 90%.

Developer Kits 
With developer kits, you can easily integrate telephone and communication tools into your own software. Bulutfon offers
you API, Webhooks, BulutfonXM technologies for integration processes.
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Firma Hakkında
 
About Company

Bulutfon, 2013 yılında telekomünikasyon sektöründe
hizmet vermek için kurulmuş bir anonim şirkettir. 2013
yılında Pamukkale Üniversitesi Teknokent’te kurulan
Bulutfon, VoIP telefon, dijital faks, sanal telefon santrali,
CRM & ERP, API, web kancaları ve entegrasyon çözümleri
ile firmaların ihtiyaçlarına çözümler üretmektedir.

Bulutfon is a telecommunication company, founded at
Pamukkale University Teknokent, in 2013 to develop VoIP,
PBX, Cloud Solutions, CRM & ERP, Digital Fax, API,
Webhooks, and other telecommunication and software
integration technologies.

Firma Ürünleri
 
Company Products

Sanal Santral 
İnternet üzerinden çalışan Sanal Santral ile herhangi bir
fiziksel cihaz kurulumuna gerek olmadan, kullanımı
oldukça kolay bir panel üzerinden, tüm telefon
görüşmelerinizi yönetilebilir ve raporlayabilirsiniz. Arayan
kişilere şirketinizin kurumsal kimliğini aktarmanızı
sağlayacak karşılama anonsları ve hatta bekleyenlere
bekleme müzikleri dinletebilirsiniz. Birden fazla
numaranızı tek santral üzerinden yönetebilir, aynı hat
üzerinden meşgul sesi olmadan aynı anda birden fazla
çağrı alabilir ve arama yapabilirsiniz. Şirketinizin mesai
saatlerini belirleyerek, sadece o saatlerde çağrı alabilir, mesai dışında arayanları ise bilgilendirme anonsu
dinletebilirsiniz. Her kullanıcı için dahili (iç hat) numaraları belirleyebilirsiniz. Dahili numaraların birbiriyle iletişimi
ücretsizdir. Çağrı grubu özelliği ile departman bazında dahilileri gruplandırabilir, aynı anda veya belirlenen zamanda
birden fazla kişiye çağrının düşmesini sağlayabilirsiniz. Görüşmeleri kayıt altına alarak dinleyebilir, hizmet kalitenizi
artırmak için kullanabilirsiniz. Sanal santral hizmetinde tüm bu özelliklerine ek olarak, arama yönlendirme,
telesekreter ve çağrı aktarma, çağrı çekme ve konferans görüşmesi özelliği de mevcuttur.

Dijital Faks 
Dijital faks ürünü ile faks cihazına ihtiyaç duymadan,
kolayca web paneli veya e-posta adresiniz üzerinden
faks gönderip alabilirsiniz. Dijital faks ile kağıt, toner gibi
maliyetleri azaltabilirsiniz. Eski tip faks ürünleri gibi
herhangi bir cihaza ihtiyaç yoktur, bu sayede mekandan
bağımsız şekilde faks gönderip alabilirsiniz.

Telefon Numarası Tahsisi 
0850’li veya il alan kodlu telefon hatlarınızı Bulutfon’dan
alabilir veya Bulutfon’a taşıyabilirsiniz. Bulutfon’daki tüm
hatlarda VoIP teknolojisi kullanmaktadır. Numaranızı
Bulutfon’a taşıyarak sabit ücret masrafını %90 a kadar
düşürebilirsiniz.

Geliştirici Araçları 
Geliştirici araçlarıyla telefon, santral, iletişim araçlarını
çok kolay bir şekilde kendi yazılımlarınıza entegre
edebilirsiniz. Bulutfon sizlere entegrasyon işlemleri için
API, Webkancaları, BulutfonXM teknolojileri sunmaktadır.
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