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INFORMATIEF
Zie in één oogopslag wie beschikbaar

 is voor overleg, bezig is in een telefoon- 
gesprek, in vergadering, in een sessie  

met schermdelen of offline 

ALLES-IN-EEN
Bellen, chatten en tekstberichten 

sturen, bestanden delen, een video-
conferentie starten – allemaal vanuit 

één applicatie

EFFICIËNT
Meer voor elkaar krijgen door sneller 

vinden en contact maken met 
beschikbare collega's en klanten

Onze Desktop App brengt essentiële samenwerkingsmiddelen samen, waardoor teamwork een-
voudiger wordt dan ooit. Bekijk wie er beschikbaar is, verstuur en ontvang chats en tekstberichten, 
plaats en ontvang oproepen, deel schermen, start videogesprekken en deel bestanden – allemaal 
vanuit één applicatie. Beschikbaar als downloadbare applicatie voor PC of Mac®. 

COMMUNICEER NAAR EIGEN KEUZE
Flexibele keuze om uw Desktop App op twee manieren 
te gebruiken om te bellen en gebeld te worden: als 
gespreksbeheerder voor uw bijbehorende bureautelefoon of 
als softphone vanaf uw PC of Mac®.

ÉÉN APPLICATIE VOOR ALLE SOORTEN SAMENWERKING
Eén plek om de beschikbaarheid van collega's te zien, te bellen, 
teamchats en tekstberichten te sturen, een videoconferentie 
te starten en meer.

ONDERWEG ALTIJD VERBONDEN
Met de UNIVERGE BLUE® CONNECT-desktop en mobiele 
applicaties neem je je contacten, bestanden en gesprekken 
met je mee - waar je ook bent.

UNIVERGE BLUE® CONNECT 
DESKTOP APP

CONNECT Desktop Application maakt 
samenwerken eenvoudiger dan ooit



UNIVERGE BLUE® CONNECT 
DESKTOP APPLICATION
FUNCTIES VOOR VERBETERDE SAMENWERKING EN PRODUCTIVITEIT

BEDRIJFS BELFUNCTIES
 Plaats en ontvang oproepen via de applicatie met behulp van 
uw computer en de bijbehorende microfoon en luidsprekers 
of als beheerder van uw bureautelefoon

 Plaats, parkeer en zet gesprekken door met maar een  
paar klikken

 Zet uw lopende bureautelefoongesprekken over naar uw 
mobiele telefoon zonder het gesprek te verbreken

 De schermindicator laat zien of uw contactpersoon in 
gesprek is, voordat u belt

 Met belgeschiedenis van de afgelopen 90 dagen, inclusief  
de naam, datum en tijd van de contactpersoon

 De Receptionist-weergave biedt een gespecialiseerd beeld 
van de hele organisatie, inclusief beschikbaarheid, informatie 
per toestel en doorverbind-opties

 Bekijk voicemailtranscripties

SCHERM DELEN EN VIDEOCONFERENTIE
 Start een ad-hocvergadering met één klik
 Nodig deelnemers uit vanuit het chatgesprek
 Deel uw desktop, documenten of applicaties
 Deel uw camera voor gemakkelikjke videoconferentie
 Zorg voor meer betrokkenheid tijdens vergaderingen  
met schermannotatie

TEAMCHAT EN BERICHTEN
 Verzend en ontvang chats met groepsleden  
(personen en groepen)

 Verzend en ontvang onbeperkt tekstberichten vanaf  
uw zakelijke telefoonnummer

 Zet favoriete contacten bovenaan uw lijst vast
 Chatberichten van mobiele en desktop-apps worden 
gesynchroniseerd

 Bekijk van al uw contacten de status, zoals beschikbaar, 
bezet, bezig met online schermdelen of afwezig

 Op elk moment toegang tot de volledige chatgeschiedenis 
van uw contacten

 Beheer bedrijfscontacten, klantcontacten en persoonlijke 
contacten

BESTANDSSAMENWERKING
 Bekijk de nieuwste bestandsversies
 Deel bestanden eenvoudig en veilig
 Behoud volledige controle over bestanden, gebruikers, 
apparaten en deelactiviteiten

Download de desktop-applicatie van https://www.univerge.blue/apps/
en log in op UNIVERGE BLUE® CONNECT met uw bedrijfs e-mailgegevens
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