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Firstcom jest ogólnoeuropejskim dostawcą 
chmurowych rozwiązań 
telekomunikacyjnych wyspecjalizowanym 
w rynku biznesowym. 
 

Obecnie działamy w Danii, Wielkiej 
Brytanii, Niemczech, Polsce oraz Szwecji. 
 

W najbliższej przyszłości rozszerzymy 
działalność na nowej kraje. 
 

Rozwój następuje przez akwizycje z bardzo 
szybkim wzrostem przychodów 

• 2013 – przychód €1.7m 

• 2018 – przychód €32.2m 

• W roku 2020 planujemy przychód na 
poziomie €76m 
 

Firstcom zatrudnia 190 profesjonalistów w 
13 lokalizacjach. 

Przejęte firmy 

Wkrótce Aktywne 
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Firstcom Europe – Obrót i akwizycja od 2013 do 2018 

Rok 
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Firstcom Europe (€m)
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Rynek hostowanych central w Europie 

• Ilość terminali w centralach w grudniu 2017 na terenie Europy wynosiła 134.7 m  

• W 2022 przewiduje się, że ilość ta będzie wynosiła 135.7 m 

• Jak wykazuje poniższa statystyka rynek central wirtualnych jest w bardzo wstępnej fazie wzrostowej 

Ilość terminali w centralach hostowanych 

MZA research i Cavell 

Kra j

Podłączone 

termina le

(w mln)

Penetracja

Podłączone 

termina le

(w mln)

Penetracja

Włochy 0,2 1,0

Belgia i Holandia 1,6 3,2

Francja 1,3 4,2

Niemcy 0,6 1,5

Zjednoczone Królestwo 1,8 2,9

Pozostali 7,0 13,0

Razem 12,5 9% 25,8 19%

Grudzień 2017 Grudzień 2020
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 Pozytywny wynik EBITDA – jako 
jedna z niewielu firm działających 
na rynku centralek wirtualnych. 

 Własne rozwiązanie technologiczne 
opracowane w Grupie, co skutkuje 
niskimi kosztami oraz zadowalającą 
marżą. 

Unikalne zalety Firstcom Europe 

 Przemysłowa platforma i przyjazny 
dla użytkownika interfejs do 
tworzenia IVRów. 

 Orientacja na wschodzących 
rozwiązaniach chmurowych 
(wirtualne centralki oraz SIP). 

 Procesy i procedury przenoszenia 
numeracji, aktualizacji, usług 
dodatkowych, itp. 
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Unikalne zalety Firstcom Europe 

 Dobre i ugruntowane 
doświadczenia obsługi klienta w 
zakresie central (Dania, Szwecja, 
Niemcy, Zjednoczone 
Królestwo). 

 Zadowoleni Klienci oceniający 
nas bardzo wysoko za produkt 
oraz obsługę. 

 

 Szeroka gama uzupełniających się 
umiejętności w różnych częściach 
organizacji. 

 Scentralizowany, doświadczony zespół 
rozwoju produktu, który współpracował 
przy poprzednich projektach. 

 Doświadczone zespoły w każdym kraju 
oraz wymiana doświadczeń pomiędzy 
krajami. 
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Dlaczego centrala wirtualna? 

Physical PBX Hosted PBX

 Needs maintenance each year P  Maintenance included

 Payment for upgrades P  Upgrades included

 Has to be stored in an appropriate location P  No space requirements

 As company expands a new PBX may be 
necessary P  Extra seats can be added as required

 Encryption to the network end point is difficult P  Option for encryption

 Mobiles and handsets only P
 Connect to PBX with mobiles, fixed line handsets or 
computers, allowing computer & telephony integration

 Out of area numbers are expensive and 
sometimes not available P  Move anywhere and keep the same number

Multiple sites are difficult and expensive to link P Remote locations are no problem at all

Centrala fizyczna Centrala hostowana

Coroczny serwis  Serwis w ramach pakietu

Płatność za aktualizacje  Aktualizacje w ramach pakietu

Wymagane fizyczne miejsce instalacji  Brak fizycznej instalacji

W momencie wzrostu firmy może okazać się niewystarczająca  Dodatkowe terminale można dodać natychmiastowo na żądanie

Bardzo trudne szyfrowanie połączeń  Możliość szyfrowania połączeń

Tylko telefony stacjonarne  Można podłączyć telefony stacjonarne, komórkowe, komputery

Numeracja z innej strefy jest bardzo droga a często niemożliwa  Zmiana lokalizacji nie wymaga zmiany numeru

Wiele lokalizacji jest trudne i drogie do połączenia  Zdalne lokalizacje nie są w ogóle problemem
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Wirtualna centrala Firstcom 

Centrale pozwalają firmom na bezpłatne połączenia wewnętrzne, prezentowanie się jednym numerem przy połączeniach 
wychodzących, redukują ilość linii miejskich oraz wybierają optymalną ścieżkę połączenia. 

Teraz to wszystko oraz wiele, wiele więcej jest możliwe … 

Z niezależną, hostowaną wirtualną centralką. • Przyjazny intefejs do tworzenia IVR 
• Szeroki wybór urządzeń VoIP 
• Nagrywanie rozmów – indywidualnych jak 

i w całej firmie 
• Przejęcie rozmowy przychodzącej do 

określonej grupy użytkowników 
• Łączenie według wyboru użytkownika 
• automatyczny lektor w wielu językach – 

zamiana tekstu na mowę 
• Informacje w czasie rzeczywistym dla 

callcenter 
• Atrakcyjne stawki 
• Elastyczna, niezawodna platforma 
• Możliwość szyfrowania połączeń 
• W pełni skalowalne rozwiązanie 

Centrale wirtualne 
Twoja centralka jest hostowana w 
chmurze. Jest to rozwiązanie skalowalne, 
zdalnie aktualizowane, w pełni 
redundantne, bez kosztów wejścia oraz 
kosztów utrzymania. 
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Firstcom SIP-Trunk 

• Atrakcyjne stawki 

• Przenoszenie numeracji 

• Automatyczne przełączanie awaryjne 

• Możliwość szyfrowania połączeń 

• Wsparcie dla szerokiej gamy systemów w 
tym dialerów call-center 

• Monitoring próby fraudów 

• Elastyczna, niezawodna infrastruktura 
rozwijana od przeszło 12 lat 

Łącza SIP-Trunk 
Wykorzystanie technologii VoIP do 
połączeń telefonicznych jest tańsze oraz 
umożliwia dostęp do wielu funkcji 
niedostępnych w technologii ISDN. 

ISDN służył na od lat 80-tych, ale jego czas powoli dobiega końca i zostaje zastąpiony siecią Internet.  

Na przykład w Wielkiej Brytanii, British Telecom zamierza wyłączyć sieć analogową oraz ISDN, 
poczynając od wycofania ich z oferty w 2020 i stopniowo migrując aktywne usługi do roku 2025. 
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Nasi Klienci 


