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On-premises systemen zijn ontwikkeld in een tijd met het kantoor als voornaamste 
werkplek, waarbij spraak de primaire communicatie was.

De werknemer van vandaag heeft een flexibele en mobiele werkplek nodig – met de beschikking over een groot 
aantal communicatiemiddelen om contact te onderhouden met collega’s en klanten – en om te kunnen werken 
vanaf de plek, die het beste past bij de aktiviteiten in de werkdag.

Met UNIVERGE BLUE CONNECT BRIDGE breidt u uw bestaande NEC-telefoonsysteem uit met cloudgebaseerde 
spraak via desktop- en mobiele apps, waardoor een naadloze alles-in-één communicatie-beleving ontstaat. 
Hiermee kunt u samenwerken op kantoor, thuis of waar dan ook, met geïntegreerde videoconferenties, chatten en 
bestandsdeling en back-up. Eén communicatieplatform. Eén lage maandelijkse betaling. Waanzinnig eenvoudig!

Uw medewerkers zijn overal verbonden met uw bedrijf dankzij de krachtige communicatie tools en verhogen de 
klanttevredenheid.

UNIVERGE BLUE CONNECT BRIDGE
UW BRUG NAAR DE CLOUD

Verander elke plek 
in een flexibele 
werkplek met  
UNIVERGE BLUE 
CONNECT BRIDGE. 
Uw BRUG naar 
de Cloud!
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VOOR UW BEDRIJF 
 Houd uw telefoonsysteem, bewaar uw telefoonnummers 
en geef uw teams de tools die ze nodig hebben om beter 
te communiceren en samen te werken

 Verleng de levensduur van uw huidige telefoonsysteem 
en bescherm uw bestaande investering

 Werk sneller, door alle zakelijke communicatie die u 
nodig hebt in één geïntegreerde, gebruiksvriendelijke 
werkruimte te brengen

 Verminder kosten, aantal rekeningen en complexiteit, 
veroorzaakt door gebruik van meerdere providers voor 
verschillende toepassingen en functies

 Profiteer van één lage, maandelijkse vergoeding per 
gebruiker van de provider die u al vertrouwt voor uw 
zakelijke communicatie – NEC

 Wanneer uw bedrijf klaar is om volledig over te stappen 
op een cloudgebaseerde Unified Communications-
oplossing, zetten we met UNIVERGE BLUE CONNECT 
BRIDGE uw volledige zakelijke communicatiesysteem 
over naar de cloud zonder downtime en zonder 
onderbrekingen voor gebruikers

UNIVERGE BLUE CONNECT BRIDGE
UW BRUG NAAR DE CLOUD

UNIVERGE BLUE CONNECT BRIDGE
BELANGRIJKSTE VOORDELEN

VOOR UW GEBRUIKERS
 Desktop- en mobiele apps om eenvoudig in contact te 
blijven en te communiceren en samen te werken vanuit 
kantoor, thuis of overal daartussenin

 Gebruiksvriendelijke apps, eenvoudig in te stellen en te 
installeren - u hebt alleen een internetverbinding nodig

 Minder tijd besteden aan het schakelen tussen apps en 
meer tijd overhouden om het werk gedaan te krijgen, 
door toegang tot teamchat, videoconferenties, bellen en 
bestanden delen

 Scheid werk en privé - beheer communicatie vanaf uw 
mobiele toestel met uw NEC-telefoonnummer, zodat uw 
persoonlijke nummer privé blijft

BEVORDER HET CONTACT TUSSEN  
UW TEAMS EN UW KLANTEN  
MET DE NODIGE COMMUNICATIE- 
EN SAMENWERKINGSTOOLS 
IN EEN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE 
DESKTOP EN MOBIELE APPLICATIE.

Verander elke plek 
in een flexibele 
werkplek met  
UNIVERGE BLUE 
CONNECT BRIDGE. 
Uw BRUG naar 
de Cloud!
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UNIVERGE BLUE CONNECT BRIDGE 
BELANGRIJKSTE KENMERKEN

FEATURES Geleverd door NEC On-Premises 
telefoonsysteem (PBX)

Geleverd door UNIVERGE BLUE 
CONNECT BRIDGE

PBX-functies

Bureautelefoon

Inkomend en uitgaand bellen  *

Extensie kiezen

Mobiele app

Desktop-app

Aanwezigheid

Teamchat

Online vergaderingen (videoconferenties)

Bestandsopslag/Virusscan

*CONNECT BRIDGE omvat extensie-naar-extensie bellen. Om gesprekken met externe nummers te beheren, moeten 
partners een extra integratie configureren tussen bestaande on-premises oplossingen. BELANGRIJK: On-premises integratie 
brengt geen extra kosten met zich mee.

Combineer uw bestaande NEC-telefoonsysteem met de productiviteitstools die uw bedrijf nodig heeft, inclusief teamchat, 
videoconferenties, beveiligde bestandssynchronisatie/-delen en inkomende en uitgaande gesprekken*.
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VIDEOVERGADEREN
Vergader face-to-face en deel uw scherm met deze volledig geïntegreerde oplossing 
voor videoconferenties voor meer interactieve en productieve teamvergaderingen:
 HD-videovergaderingen tot 100 gebruikers 
 Host en neem deel aan vergaderingen vanaf uw desktop of mobiele toestel
 Deel uw scherm en maak aantekeningen voor beter overleg in vergaderingen
 Opnamen maken van vergaderingen en deelnemen, waar u ook bent
 Geavanceerde beveiligingsinstellingen beschikbaar voor hosts
 Krachtige functies voor het maken van aantekeningen, plus 
vergaderingstranscripties via kunstmatige intelligentie

BESTANDEN DELEN
Bewaar al uw bestanden op één veilige locatie:
 Houd al uw bestanden veilig opgeslagen, up-to-date en toegankelijk 
vanaf elk apparaat

 Deel snel bestanden met iedereen binnen uw organisatie via Team 
Chat, of buiten uw organisatie via e-mail

 Herstel eenvoudig eerdere versies of per ongeluk verwijderde 
bestanden met bestandsherstel en revisiegeschiedenis

 Scan alle bestanden ter bescherming tegen virussen en ransomware

BELLEN
 Blijf in contact met collega’s, waar u ook werkt
 Plaats, ontvang en beheer gesprekken vanaf uw desktop of mobiele toestel
 Toegang tot bedrijfscontacten via uw bedrijfsgids
 Toegang tot geavanceerde belopties zoals gesprek  
verplaatsen en meer

 Bellen en gebeld worden met wifi- of providerminuten

TEAMCHAT
Communiceer met meer dan alleen spraak en e-mail:
 Gebruik privé- en openbare kanalen voor berichten tussen collega’s 
(personen en groepen) vanaf uw desktop of mobiele toestel

 Deel links en bijlagen
 Direct bellen vanuit de chat
 Start snel een vergadering om uw scherm te delen
 Bekijk de realtime werkstatus van collega’s om te zien of ze 
beschikbaar zijn voor een snelle chat, telefoontje, of vergadering

ONTDEK ALLE CONNECT FEATURES

UNIVERGE BLUE CONNECT BRIDGE 
BELANGRIJKSTE KENMERKEN



Over NEC Corporation – NEC Corporation is een leider in de integratie van IT- en  
netwerktechnologieën waarvan bedrijven en mensen over de hele wereld profiteren.
Door een combinatie van producten en oplossingen te bieden die het hele bedrijf 
gebruiken ervaring en wereldwijde middelen, voldoen de geavanceerde technologieën 
van NEC aan de complexe en steeds veranderende behoeften van haar klanten
NEC brengt meer dan 120 jaar expertise in technologische innovatie om mensen, 
bedrijven en de samenleving te versterken.

NEC is een geregistreerd handelsmerk van NEC Corporation. Andere hierin vermelde 
product- of dienstmerken zijn de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. 
Modellen kunnen per land verschillen en vanwege voortdurende verbeteringen kan 
deze specificatie zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
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Amerika (VS, Canada, Latijns-Amerika) 
NEC Corporation of America
www.necam.com

EMEA (Europa, Midden-Oosten, Afrika) 
NEC Enterprise Solutions 
www.nec-enterprise.com

Australië 
NEC Australia Pty Ltd
au.nec.com  

Asia Pacific
NEC Asia Pacific 
www.nec.com.sg

Hoofdkantoor (Japan) 
NEC Corporation
www.nec.com

Neem voor meer informatie contact op met NEC Enterprise Solutions of: 


