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Met Unified Communications (UC) kunnen uw medewerkers altijd
en overal met elkaar samenwerken. Ze kunnen even chatten met
een beschikbare collega en audio en/of video bijschakelen om 
nog beter af te stemmen. Daarnaast kunnen ze documenten delen
of meekijken op elkaars scherm. De UC oplossingen van Tele2 zijn
een toevoeging op de dienst Hosted Voice, die uw vaste en mobiele
telefonie integreert in een telefooncentrale in de cloud.

Waarom u voor deze oplossing moet kiezen?
Met Unified Communications zijn uw medewerkers nog beter
bereikbaar en kunnen ze optimaal samenwerken. Uw medewer-
kers zien in één oogopslag welke collega’s beschikbaar zijn via
welk communicatiemedium. Door middel van een chat, audio- of
videogesprek kan men vervolgens snel en eenvoudig afstemmen
en meerdere collega’s erbij betrekken. Ook kan een document
of scherm gedeeld worden zodat iedereen mee kan kijken of
gezamenlijk aanpassingen kan doen. Dit maakt de samenwer-
king efficiënter waardoor uw medewerkers productiever zijn.

Door vaste en mobiele telefonie uit de cloud te combineren met
de samenwerkingsmogelijkheden van UC-One kunnen uw mede-
werkers altijd en overal slimmer samenwerken. Doordat deze
totaaloplossing volledig vanuit de cloud geleverd wordt, heeft u
geen investeringen en onderhoud terwijl u maximaal profiteert
van een toekomstvaste en schaalbare oplossing die u eenvoudig
in de online MijnTele2 klantomgeving kunt beheren en wijzigen.

UC-One is beschikbaar als een toevoeging op Hosted Voice.
Door middel van een software client (standaard beschikbaar
voor Windows en Mac) en via hun mobiele toestel of tablet (iOS
en Android) heeft u de beschikking over de volgende mogelijk-
heden:

• Beschikbaarheid: altijd direct de vaste en mobiele beschik-
baarheid van collega’s zien.

• Chat: collega’s snel een vraag stellen via een chatfunctie.

• Audio- en videogesprekken: met één druk op de knop vanuit
de chat een audio- of videogesprek starten om verder af te
stemmen.

• Groepsgesprekken: eenvoudig meerdere gebruikers toevoegen
aan de chat of het audio- of video-gesprek.

• Scherm en bestanden delen: bestanden en desktop delen om
informatie af te stemmen.

• Telefoniekoppeling: via een headset vanaf uw computer of
mobiele telefoon eenvoudig bellen, doorschakelen en voice-
mail afluisteren.

Skype for Business met Hosted Voice
Ook kunt u Tele2’s vast-mobiele clouddienst Hosted Voice 
eenvoudig integreren met uw bestaande Skype for Business.
Hierdoor profiteert u van alle voordelen van vast-mobiel integra-
tie en Unified Communications. En maakt u maximaal gebruik
van uw bestaande investering.

Ook efficiënter samenwerken?
Wilt u weten wat Unified Communications voor uw organisatie
kan betekenen? Belt u dan met 0800-1242 of neem contact op
met één van onze business partners. We vertellen u er graag
meer over!

Uw voordelen op een rij:

• Maximaal samenwerken:: altijd en overal samenwerken
via een totaaloplossing in de cloud.

• Optimale bereikbaarheid: door de beschikbaarheid van
medewerker ziet men in één oogopslag wie beschikbaar
is op welke manier.

• Verhoogde productiviteit: doordat medewerkers efficiën-
ter en plaats- en tijdonafhankelijk kunnen samenwer-
ken, neemt de productiviteit van uw organisatie toe.

• Kosten besparen: geen investering in apparatuur, soft-
ware of onderhoud en alleen een vast laag bedrag per
maand per gebruiker.

Unified Communications

Kijk voor meer informatie over Tele2 en diensten op tele2.nl/zakelijk.
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