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UNIVERGE BLUE CONNECT BRIDGE breidt uw bestaande investering in het NEC-telefoonsysteem 
uit met cloudgebaseerde spraak via desktop- en mobiele apps, waardoor een naadloze alles-in-één 
communicatie-ervaring ontstaat.

UNIVERGE BLUE CONNECT BRIDGE  
VEELGESTELDE VRAGEN (FAQS)

Werk samen op kantoor, thuis of waar dan ook, met geïnte-
greerde videoconferenties, chat en het delen en back-uppen 
van bestanden. Eén communicatieplatform. Eén lage maande-
lijkse betaling. Waanzinnig eenvoudig!

WAT IS UNIVERGE BLUE CONNECT BRIDGE?
NEC's UNIVERGE BLUE CONNECT BRIDGE maakt inkomend 
en uitgaand bellen mogelijk via desktop- en mobiele apps, 
plus een geïntegreerde suite van samenwerkingsservices, 
waaronder teamchat, videoconferenties en veilige bestands-
synchronisatie/-deling. CONNECT BRIDGE levert alle bedrijfs-
kritische samenwerkingstools die een bedrijf nodig heeft om 
te communiceren vanaf elke locatie.

WAAROM IS BLUE CONNECT BRIDGE BETER 
DAN ANDERE OPLOSSINGEN IN DE MARKT?
CONNECT BRIDGE is een hybride cloud/on-premises oplos-
sing, speciaal ontworpen voor NEC. In tegenstelling tot 
concurrerende oplossingen, integreert CONNECT BRIDGE 
naadloos met NEC on-premises oplossingen, waardoor uw 
PBX-mogelijkheden worden uitgebreid naar externe, mobiele 
en hybride medewerkers zonder een software- of hardware- 
update.

MET WELKE BESTAANDE NEC-TELEFOON-
SYSTEMEN WERKT BLUE CONNECT BRIDGE?
  SL2100    UNIVERGE SV9100 
  UNIVERGE SV9300   UNIVERGE SV9500
  UNIVERGE 3C    SIP@Net

WAT ZIJN SOMMIGE SAMENWERKINGS- 
FUNCTIES VAN UNIVERGE BLUE CONNECT 
BRIDGE? 
 Teamchat: communiceer met meer dan alleen spraak en 
e-mail - gebruik individuele en groepskanalen om met  
collega's realtime gesprekken te voeren, bestanden te delen, 
en nog meer 

 Videoconferenties: face-to-face contact en scherm delen 
voor meer interactieve en productieve vergaderingen

 Bellen*: bellen, gebeld worden en beheer van inkomende en 
uitgaande gesprekken vanaf uw desktop of mobiele toestel 
om in contact te blijven

 Aanwezigheid: Realtime werkstatus van collega's (beschik-
baar, afwezig, offline, etc.) zorgt voor meer transparantie  
en verhoogt de efficiëntie door gebruikers te laten weten 
welke collega's beschikbaar zijn voor bellen, chatten of  
vergaderen

 Bestanden delen: documenten eenvoudig inkijken, ophalen, 
delen en eraan samenwerken, veilig vanaf elke locatie

* Een extra integratie is nodig met het bestaande NEC-telefoonsysteem voor inko-
mend/uitgaand telefoonverkeer tussen CONNECT BRIDGE en de gebruikers van 
het NEC-telefoonsysteem of van/naar het PSTN. Voor beheer van bellen van/naar 
externe nummers, moeten door NEC geautoriseerde partijen deze extra integratie 
tussen het bestaande NEC-telefoonsysteem en CONNECT BRIDGE configureren. 
NB: On-premises integratie brengt geen extra kosten met zich mee.

WAAR DOWNLOADEN GEBRUIKERS DE 
CONNECT (BRIDGE) APPS?
Gebruikers kunnen de apps downloaden van deze pagina 
www.univerge.blue/apps/en-us/

UNIVERGE BLUE CONNECT BRIDGE – UW BRUG NAAR DE CLOUD!



UNIVERGE BLUE CONNECT BRIDGE  
VEELGESTELDE VRAGEN (FAQS)

HOE WEET IK OF MIJN ORGANISATIE IN  
AANMERKING KOMT VOOR CONNECT BRIDGE?
Klik hier om deze snelle pre-kwalificatiechecklist te bekijken en 
te downloaden.

HOE HELPT UNIVERGE BLUE CONNECT BRIDGE 
MIJN BEDRIJF?
 Houd uw telefoonsysteem, houd uw telefoonnummers en 
voeg de tools toe die uw teams nodig hebben om beter te 
communiceren en samen te werken, op kantoor of waar  
dan ook

 Uitbreiding van mogelijkheden en bereikv an uw huidige 
telefoonsysteem en bescherm uw bestaande investering

 Breng alle zakelijke communicatie die u nodig hebt samen in 
één geïntegreerde, gebruiksvriendelijke werkomgeving

 Snel implementeren zonder extra hardware of software
 Profiteer van één maandelijkse vergoeding per gebruiker  
van de provider die u al vertrouwt met uw zakelijke c 
ommunicatie – NEC

 Als/wanneer uw bedrijf klaar is om volledig over te stappen 
op een cloudgebaseerde Unified Communications-oplossing, 
zetten we uw volledige zakelijke communicatie over naar de 
cloud zonder downtime en zonder onderbrekingen van uw 
gebruikerservaring

WELKE VOORDELEN HEEFT CONNECT BRIDGE 
VOOR MIJN EINDGEBRUIKERS? 
 Desktop- en mobiele apps maken het gemakkelijk om 
verbonden te blijven, te communiceren en samen te werken 
vanuit kantoor, thuis, of waar dan ook 

 Gebruiksvriendelijke apps zijn eenvoudig te installeren – u 
hebt alleen een internetverbinding nodig

 Besteed minder tijd aan het schakelen tussen apps en  
meer tijd aan het werk met toegang tot teamchat, video- 
conferenties, bellen en bestanden delen in één app

 Beheer gesprekken vanaf uw mobiele toestel met uw 
bestaande NEC-telefoonnummer, zodat uw persoonlijke 
nummer privé blijft

HOE WERKT UNIVERGE BLUE CONNECT 
BRIDGE?
UNIVERGE BLUE CONNECT BRIDGE breidt de mogelijkheden 
van NEC's bestaande on-premises telefoonsystemen uit naar 
NEC's cloudgebaseerde samenwerkingstools die gebruikers 
een werkelijk geïntegreerde samenwerkingservaring bieden. 
Met deze oplossing ontvangen ALLE gebruikers:
 Een gemeenschappelijk kiesplan en één bedrijfstelefoongids 
voor alle gebruikers

 Toegang tot videoconferenties, teamchat en het delen  
van bestanden

 Gedeelde aanwezigheidsstatussen
 Inkomend en uitgaand bellen*

* Een extra integratie is nodig met het bestaande NEC-telefoonsysteem voor inko-
mend/uitgaand telefoonverkeer tussen CONNECT BRIDGE en de gebruikers van 
het NEC-telefoonsysteem of van/naar het PSTN. Voor beheer van bellen van/naar 
externe nummers, moeten door NEC geautoriseerde partijen deze extra integratie 
tussen het bestaande NEC-telefoonsysteem en CONNECT BRIDGE configureren. 
BELANGRIJK: Deze integratie brengt geen extra kosten met zich mee.

WAAR KAN IK MEER TE WETEN KOMEN OVER 
UNIVERGE BLUE CONNECT BRIDGE?
www.univergeblue.com/connect-bridge of neem contact op 
met uw geautoriseerde NEC-vertegenwoordiger.

WAT DOE IK VERDER ALS IK UNIVERGE BLUE  
CONNECT BRIDGE VOOR MIJN BEDRIJF WIL 
AANSCHAFFEN?
Neem contact op met uw geautoriseerde vertegenwoordiger 
van NEC of bel ons op 888.632.7003 of vul het online contact-
formulier in op www.nec-enterprise.com/contact-us
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