
Brabant Installatie Techniek is sinds april 2001 actief in West-
Brabant, Zuid-Holland en Zeeland. De oprichters van Brabant 
Installatie Techniek hebben ieder tientallen jaren ervaring in de 
branche. Zij en hun team van ruim 30 medewerkers weten waar 
het in de installatietechniek om draait: kwaliteit en service. 
Door de snelle groei die het bedrijf doormaakt, is een flexibele 
telefonieoplossing noodzakelijk. Daarnaast was men op zoek 
naar technische hulpmiddelen om de communicatie met klan-
ten nog verder te verbeteren.

Vroeger moest de servicemonteur van BIT om de twee uur 
naar een antwoordapparaat bellen dat op de zaak stond. Vaak 
waren 5 van de 10 ingesproken meldingen niet bruikbaar 
omdat ze nauwelijks verstaanbaar waren. Mensen spraken hun 
telefoonnummer niet verstaanbaar in of vergaten het adres te 
vermelden. Nu heeft Jetron automatisering een VoIP-telefoon-
systeem geïnstalleerd en verloopt alles vlekkeloos. 

“Wij werken nu vanaf augustus 2010 met dit systeem en het 
bevalt ons prima. Alles is geautomatiseerd en dat is super 
handig. Het scheelt enorm veel tijd. Dit systeem is zo ideaal 
dat je niet meer hoeft na te denken. Dat blijven we natuurlijk 
wel doen want we willen doorgroeien naar de toekomst”, zegt 
Henk Smout, directielid van BIT.

Iwan Damen vult hem aan: “Dat oude systeem was niets, je    
vergat wel eens het antwoordapparaat aan te zetten en dan 
hadden we een probleem. Dat is menselijk en kun je bijna niets 
aan doen. Nu alles via de computer gaat hebben we daar geen 
last meer van. De menselijke fouten worden er automatisch 
uitgehaald.”

Het systeem zorgt dat er een sms-je gestuurd wordt naar de 
servicemonteur van dienst. In dat sms-je staat het telefoonnum-
mer dat teruggebeld dient te worden.
Als de klant dit niet correct doorgeeft, dan is de melding niet 
correct en gaat het systeem niet over tot actie.  

“Binnen 5 minuten na het melden van een storing heeft de 
klant een monteur aan de telefoon. En dus een idee wanneer 
er een monteur langs gaat komen of hoe men zelf het pro-
bleem op kan lossen. Dat is super duidelijk voor de klant.”

“Iedere keer naar de zaak, juist ’s avonds en in het weekend 
bellen om te kijken of er een melding was dat kostte heel veel 
tijd. En je liep het risico dat je net het bandje had afgeluisterd 
en dat er daarna iemand belde, dan hoorde je dat pas weer 
twee uur later”, zegt servicemonteur Arno Deckers. “Hoe vaak 
ik wel niet na vier keer luisteren nog niet verstaan had wat er 
nou precies aan de hand was of op welk nummer ik terug kon 
bellen. Soms gebeurde het ook dat er helemaal geen num-
mer werd ingesproken. Dan kon ik ook niets doen. Eén grote 
ellende dus! Nu zeggen klanten vaak: “Hé ik hang net op en je 
belt al terug”. Dat vinden mensen belangrijk, dat ze snel weten 
waar ze aan toe zijn.”

VoIP-telefoonsysteem ideaal voor 

Brabant Installatie Techniek.

Dit systeem bevalt ons prima

Binnen 5 minuten reactie naar klant

Iwan Damen en Henk Smout

“Wij zijn uitermate tevreden over het systeem en blij dat we nu iets hebben dat 

mee kan groeien met ons bedrijf richting de toekomst.”
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“Bij het oude systeem was het zo dat als er een klant na 21.00 
uur belde dan was de monteur niet verplicht om de storing in 
behandeling te nemen. Dat is nu ook nog zo, maar doordat de 
monteur hoe dan ook een smsje krijgt is die vaak uit zichzelf al 
bereid om toch even een belletje te doen naar de klant en te 
vragen wat er aan de hand is”, vertelt Iwan Damen, directielid 
van BIT.

“En wat ik ook een groot voordeel vindt is dat de klant meteen 
een melding krijgt als ze ons bellen. Niet zo’n heel keuzemenu, 
maar een nette tekst die vertelt dat ze met ons verbonden zijn 
en even moeten wachten. Als het dan even druk is bij de telefo-
niste dan schakelt dit systeem automatisch andere toestellen 
bij. Op deze manier wordt de klant sneller te woord gestaan.”

“Een voorbeeld van de flexibiliteit is dat we een paar weken 
geleden een specifieke vraag hadden aan Jetron. Onze grote 
CV-installaties hebben de mogelijkheid om zelf een storing te 
melden. Wij wilden graag dit systeem ook gekoppeld hebben 
met onze centrale zodat we niet in twee systemen een plan-
ning van servicemonteurs moesten gaan bijhouden. We hebben 
dit voorgelegd aan de mensen van Jetron en een paar dagen 
later werkte het gewoon. Dat is wat je wilt, dat ook achteraf 
nog alles mogelijk is en je niet steeds bij elke aanpassing 
geconfronteerd wordt met een nieuwe investering”

“Wij zijn uitermate tevreden over het systeem en blij dat we 
nu iets hebben dat mee kan groeien met ons bedrijf richting de 
toekomst.”

Veel klantvriendelijker

Dit systeem is erg flexibel

Niet goed, geld terug!

Zoals Brabant Installatie Techniek is ook uw bedrijf steeds aan 
verandering onderhevig. Wij bieden u een oplossing die NU in 
uw behoefte voorziet maar ook nog over zes maanden of zelfs 
over vijf jaar. Onze oplossing biedt u alle mogelijkheden van 
een klassieke telefooncentrale en meer. U moet hierbij den-
ken aan eenvoudige bediening via de computer, telewerken, 
gespreksopname, rapportage en intelligente afhandeling van 
telefoonverkeer.

En omdat wij zo overtuigd zijn van de flexibiliteit van onze 
oplossing doen wij u een uniek aanbod. Als u na de aanschaf 
van deze centrale een wens heeft die wij niet kunnen invullen, 
krijgt u uw investering terug!


