


Виртуалният телеком на България Мисия
Оптимизираме Вашите разходи за гласови услуги
Ние знаем, че потребителите на гласови услуги могат да 
плащат по-малко за тях. Също така знаем, че винаги може 
да бъде намерено решение, което да генерира реално 
спестяване при запазване на качеството на услугата. 

Ценности
Свободни комуникации
Свободният достъп до данни и информация е ключова 
ценност. Вярваме, че тази свобода може да ни направи 
по-гъвкави, по-мобилни, по-ефективни и съответно – по-
успешни. По тази причина VMobile инвестира в решения, 
които ще улеснят постигането на всичко това. 

Намирате коректните отношения, 
добрите цени, технологичните иновации 
и свободата на употреба за истински 
важни? Ние също.

VMobile има за цел да осигури достъпни 
гласови услуги чрез стационарен телефон, 
компютър и мобилни устройства. 

VMobile е проект, който силно разчита на 
собствени иновации, получили признание 
както сред технологични лидери, така и 
сред потребители. 



 Лесни за инсталация
  безплатно чрез AppStore или чрез уебсайта на VMobile;
 Интуитивен интерфейс
 лесна употреба;
 Безплатна регистрация
 през Интернет на адрес talk.vmobile.eu;
 Вградени настройки
 потребителят използва само потребителското име и 

паролата за регистрация

Гласовата услуга на VMobile може да бъде ползвана и с вградените SIP клиенти на мобилни устройства с операционна система Android, както и всички 
телефони от E-серията на Nokia, работещи под операционната система Symbian.
Поддържани Nokia устройства: Nokia E60, Nokia E61 Nokia E70, Nokia E65, Nokia E51, Nokia E63, Nokia E71, Nokia E90 Communicator, Nokia 5630, Nokia 
5730, Nokia E5-00, Nokia E52, Nokia E55, Nokia Е6-00, Nokia E7-00, Nokia E72, Nokia E72, Nokia E75, Nokia 6710 Navigator, Nokia C6-00, Nokia C7-00, Nokia X7-00.

VMobile Talk

Смартфон приложения за Wi-Fi и 3G разговори

1. Изтегляте      2. Регистрирате се    3. Говорите

Винаги безплатно в мрежата на VMobile

VMobile Talk за Android е съвместимо с 
операционна система 2.2 Froyo и по-нови. 
Поддържа разговори през Wi-Fi и 3G.

Приложението VMobile Talk е съвместимо 
с iPhone 4, iPhone 4S и iPhone 5. Поддържа 
разговори през Wi-Fi и 3G.

Приложението VMobile Talk за BlackBerry е 
достъпно за OS 5, OS 6 и OS 7. Поддържа 
разговори през Wi-Fi, 3G и BlackBerry Enter-
prise Server /BES/

Научете повече и изтеглете от http://talk.vmobile.eu/ 

Смартфон



Добри тарифи и 
разбираеми планове

	Винаги безплатни разговори в мрежата 
на VMobile;

	Без предплатени минути, които не 
използвате изцяло;

 До 70% по-ниски цени за градски 
разговори;

 До 60% по-ниски цени за междуградски 
разговори;

 До 70% по-ниски цени за разговори към 
мобилен телефон;

 До 95% по-ниски цени за международни 
разговори.

Без роуминг

Пътуването или командировката в чужбина могат да бъдат 
интересни и вълнуващи, за разлика от разходите за входящ и 
изходящ роуминг, които са свързани с тях. 
Иновативната технология на VMobile решава точно този 
проблем. Чрез възможността за Wi-Fi* разговори, крайният 
потребител в чужбина ще плати за този разговор точно 
толкова, колкото ако той е проведен в България. 

*Използването на услугата в чуждестранна 3G мрежа изисква роуминг за 
данни

Коректно ценообразуване

VMobile предлага винаги безплатни разговори в своята мрежа и 
най-ниските цени за разговори с останалите телекомуникационни 
мрежи. 
Това е нашето разбиране за оптимизацията на разходите за 
гласови услуги. 

Спестяване



Персонален компютър 

VMobile Talk позволява разговори през персонален компютър. 
Безплатен софтуер осигурява разговори от Вашия 
компютър, излизащи и приемани от реален телефонен 
номер. Софтуерът е съвместим с операционните системи 
Windows XP, Vista и 7, и трансформира стандартния 
фиксиран телефон в малка програма за входящи и изходящи 
разговори. Цената им не се променя без значение дали се 
намирате в страната или чужбина. 

Предимства

	Лесна инсталация;
	Изчистен и интуитивен дизайн;
	Съвместим с Windows XP, Vista и 7;
	Поддръжка на два разговора едновременно;
	Възможност за конферентни разговори;
	Прехвърляне на разговорите;
	Кодек G.711;

Научете повече и изтеглете от 
http://talk.vmobile.eu/windows

Компютър 



Покритие

Гласови услуги за смартфони  
и таблети

Гласовите услуги на VMobile дават възможност да се 
възползваме от лидерската позиция на страната ни 
при високоскорстния Интернет достъп. 

Безплатните Wi-Fi точки са навсякъде около нас: 
в офиса, в хотелското лоби, у дома, в любимото 
заведение, в парка... 

В същото време над 90% от територията и над 
95% от населението на България е покрито от 3G 
мрежите на мобилните оператори. 

Виртуализацията на гласовите услуги вече е факт. 

Фиксирани гласови услуги

VMobile може да осигури класическа телефонна услуга 
чрез номерационния си план за градовете:
 София
 Пловдив
 Варна
 Бургас
 Стара Загора
 Русе
 Сливен
 Видин
 Севлиево
 Драгоман
 Капитан Андреево



Фиксирани гласови услуги

Класическа гласова услуга от VMobile

Освен през Wi-Fi и 3G мрежи, гласовите услуги 
на VMobile са достъпни и чрез традиционен 
стационарен телефон.  Това превръща гласовата 
услуга в подходяща за различен тип бизнеси:

 Разговорите в мрежата на VMobile са 
винаги безплатни, като в същото време 
отличните цени водят до 60% спестяване при 
междуградски трафик и до 70% при изходящи 
обаждания към мобилен телефон (GSM 
операторът не е от значение);

 Български представителства на чуждестранни 
фирми, чиито служители общуват активно по 
телефона с централния офис на компанията. 
Спестяването, което гласовата услуга на 
VMobile може да постигне при международни 
дестинации е до 95%;

 Кол центрове, обслужващи чуждестранни 
клиенти. Успехът на всеки кол център 
зависи до голяма степен от перфектната 
инфраструктура и добрите цени за 
международна свързаност. VMobile може да 
осигури и двете.

Стационарен телефон




