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ÉÉN COMMUNICATIEPLATFORM. ÉÉN LAGE MAANDELIJKSE BETALING. WAANZINNIG EENVOUDIG!

UNIVERGE BLUE®
CONNECT BRIDGE

UW BRUG NAAR DE CLOUD!

Overbrug de kloof tussen uw NEC-telefoonsysteem en de cloud,  
zodat uw teams overal kunnen werken.

UIT EEN RECENT ONDERZOEK BLIJKT EEN  
GEBREK AAN CONSISTENTIE IN HET GEBRUIK 
VAN INSTRUMENTEN OM DE PRESTATIES VAN 
WERKNEMERS TE BEOORDELEN.
SLECHTS 45% VAN DE RESPONDENTEN 
ZEGT DAT HUN ORGANISATIE  
CONSISTENTE HULPMIDDELEN IN  
HUN BEDRIJF GEBRUIKT.
Pulse Survey: A Winning Approach to Employee Success,  
Harvard Business Review Analytical Services 2020

77%

VAN WERKNEMERS 
OP AFSTAND RAPPORTEREN 

VERHOOGDE PRODUCTIVITEIT
2021 Remote Work Statistics: 

The State of Remote Work, Quantum Workplace

MAAK VAN ELKE PLEK EEN FLEXIBELE WERKRUIMTE

On-premises telefoonsystemen zijn gebouwd voor een tijdperk waarin het meeste werk op kantoor gebeurde en spraak de primaire 
manier van communiceren was. In de veranderende zakelijke omgeving van vandaag is de traditionele manier van elke dag naar 
kantoor gaan veranderd in een hybride... kantoor, kantoor & op afstand, of volledig op afstand.

In deze hybride werkwereld, enkele vragen om over na te denken:
 Is uw huidige NEC-telefoonsysteem klaar en in staat om deze nieuwe hybride 
werkstijl volledig te ondersteunen?

 Bent u op zoek naar opties om uw externe, mobiele en hybride werknemers  
beter te ondersteunen zonder grote kapitaalinvesteringen?

 Gebruikt u momenteel verschillende samenwerkingstools om iedereen 
verbonden te houden?

Als het antwoord     JA   is op een van deze vragen, dan is de  
UNIVERGE BLUE CONNECT BRIDGE van NEC voor u de oplossing.

WAT IS UNIVERGE BLUE CONNECT BRIDGE?
UNIVERGE BLUE CONNECT BRIDGE breidt uw bestaande investering in NEC-
telefoonsystemen uit met cloudgebaseerde spraak via desktop- en mobiele apps, 
waardoor een naadloze alles-in-één communicatie-ervaring ontstaat. Hiermee 
kunnen u en uw werknemers samenwerken op kantoor, thuis, of waar dan ook, 
met geïntegreerde videoconferenties, chatten en het delen/back-uppen van bestanden.

HOE WERKT CONNECT BRIDGE?
CONNECT BRIDGE is een hybride cloud/on-premises oplossing die speciaal is ontworpen voor NEC-klanten. Het integreert 
naadloos met NEC's UNIVERGE SV9100, SV9300 en SV9500, SL2100, UNIVERGE 3C en SIP@Net telefoonsystemen en breidt uw 
PBX uit naar externe, mobiele en hybride werknemers. CONNECT BRIDGE maakt inkomend en uitgaand bellen mogelijk via 
desktop- en mobiele apps, PLUS omvat een geïntegreerd pakket samenwerkingsservices.

WELKE SAMENWERKINGSFUNCTIES ZIJN INBEGREPEN?
 Team Chat: 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 (beschikbaar, 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 inkomend/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.

HOE HELPT UNIVERGE BLUE CONNECT BRIDGE MIJN BEDRIJF?
 Uitbreiding van mogelijkheden en bereik van uw huidige telefoonsysteem uit en  
bescherm uw bestaande investering

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

 Voegt de tools toe die uw teams nodig hebben om overal beter te  
communiceren en samen te werken

 Implementeert snel zonder een software- of hardware-update
 Het voordeel van één maandelijkse vergoeding per gebruiker van  
de provider die u vertrouwt – NEC

WELKE VOORDELEN HEBBEN MIJN WERKNEMERS?
 Desktop- en mobiele apps maken het gemakkelijk om overal te werken
 Alle communicatie- en samenwerkingstools in één geïntegreerde app
 Toegang tot bedrijfstelefoongids
 Wisselen tussen apps neemt minder tijd
 Keuze beller ID weergegeven op mobiele toestellen

WAT GEBEURT ER ALS IK ALLES NAAR DE CLOUD  
WIL VERPLAATSEN?
Wanneer uw bedrijf klaar is om volledig over te stappen op een cloudgebaseerde 
Unified Communications-oplossing, brengen we uw volledige zakelijke 
communicatie over naar de cloud zonder downtime en zonder onderbrekingen 
van uw gebruikerservaring.

UNIVERGE BLUE CONNECT BRIDGE houdt medewerkers verbonden en 
betrokken terwijl ze voor uw klanten zorgen en uw bedrijf vooruit helpen met 
krachtige communicatietools.
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WAT WERKNEMERS ZOUDEN WILLEN

68% wil 
hybride werken

11% wil 
op locatie 
werken

21% wil onder normale 
omstandigheden fulltime 
op afstand werken
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