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UNIVERGE BLUE CONNECT QUICK START GUIDE
NIEUW BIJ CONNECT? SNEL INZICHT IN DE BASIS MET ONDERSTAAND OVERZICHT

Compose Messages
Type, format, and @ mention 
here. Use GIFs and emojis 
to make conversations 
more engaging

Replies
Respond to a specific 
conversation

Chat Search
Search chat 
threads for relevant 
messages

Files 
Locate, preview and 

have been shared 
in a chat

Channels
Communicate in real-
time 1:1 or in teams 
using private and public 
channels

Video Conferencing
View upcoming meetings, 
connect with teams and 
customers in HD video 
with screen sharing, 
annotation and more

Files
Access, share, and 

Voicemails
Manage and view 
voicemail transcriptions

Dialpad
Access company 
directory at-a-glance, 
manage and place calls

Settings
Manage application 

access integrations, 
and more

Presence
View co-worker 
availability in real-time

Search
Search for 
people in your 
organization

Manage Channels
Add members, search, 
favorite and more

Messaging
Communicate in real-
time with team chat 

Video
Start a video 
conference, share your 
screen, and more

Zoekfunctie 
Mensen in uw 
organisatie  
opzoeken

Berichten
Realtime communicatie 
met teamchat

Video
Videoconferentie 
starten, uw scherm 
delen, en meer

Kanalen beheren
Leden toevoegen, 
favoriet zoeken 
en meer

Chat zoekfunctie
Zoek chatthreads 
voor relevante 
berichten

Antwoorden
Reageren op een 
specifiek gesprek

Bestanden 
Zoek, bekijk en 
download bestan-
den die in een chat 
zijn gedeeld

Berichten opstellen
Typen, formatteren en @ 
vermeldingen. Gebruik 
GIF’s en emoji’s voor 
levendiger gesprekken

Kanalen
Communiceer in 
realtime 1:1 of in teams 
via privé- en openbare 
kanalen

Videovergaderen
Bekijk geplande verga-
deringen, contact met 
teams en klanten in 
HD-video met scherm-
deling, aantekeningen 
en meer

Bestanden 
Toegang, delen en 
beheren in realtime

Voicemails
Beheer en bekijk voice-
mail transcripties

Toetsenblok 
Snel toegang tot de be-
drijfstelefoongids, bellen 
en gesprekkenbeheer

Aanwezigheid
Bekijk de beschikbaar-
heid van collega’s

Instellingen
Beheer applicatie-in-
stellingen, meldingen, 
toegangsintegraties en 
meer
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UNIVERGE BLUE CONNECT maakt het u 
gemakkelijker dan ooit om overal te werken. 
Download voor optimale gebruikservaring 
de desktop- en mobiele applicaties of 
gebruik CONNECT in een Chrome 
webbrowser.

INSTALLATIE

AANMELDEN

Scan de QR-code of download 
uit de iOS- of Android Store

Inloggen bij desktop- en 
mobiele applicaties met 
uw zakelijke e-mailadres en 
CONNECT-wachtwoord.

Download de CONNECT desktop app of gebruik Chrome



 

 

 

 

Start een chat
Realtime contact met collega’s. Kies + ...om een nieuw 
privébericht te maken. Een direct message is een chat met één 
persoon. Typ de naam of het e-mailadres van de persoon, schrijf 
uw bericht, klik 
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Berichten opmaken
Berichten ordenen  
en opmaken met de  
RTF-editor.

Een nieuw kanaal maken
Een kanaal is een groepsdiscussie – dit kan bestaan uit een 
afdeling, een specifiek project, enz. Typ de naam van het  
kanaal, voeg een beschrijving toe, kies openbaar- of privé-kanaal  
en voeg leden toe.

Gebruik @ vermeldingen
Benader iemand in een kanaal 
met @ en typ dan de naam 
of selecteer uit de getoonde 
lijst. U kunt meerdere @
vermeldingen tegelijk sturen.

Emoji’s en GIF’s toevoegen 
om te chatten
Lol met collega’s met chat 
emoji’s en GIF’s. Selecteer 

 voor emoji’s of GIF om 
een GIF te kiezen.

TEAM CHAT
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Eenvoudig bestanden delen om in realtime samen te werken  
met collega’s
Selecteer  vanuit een 1:1-chat of kanaal om een bijlage aan uw bericht  
toe te voegen.

TEAM CHAT

Documenten rechtstreeks slepen en neerzetten vanaf uw 
bureaublad naar elk bericht

Bestanden filteren
Gebruik de Bestanden-filter om bestanden 
die in een chat zijn gedeeld, te lokaliseren,  
te bekijken en te downloaden.



6

View meeting participants,
send chats and take notes
that can be shared with
attendees via email.

Mute/unmute, hop on camera, share your screen,
give a thumbs up, clap, or other emoji to let the 
presenter know your thoughts about topic.

Use a headset 
and a high-quality 
camera for the 
best experience!

Annotate on the screen what
you are speaking about - available
for both presenter and attendees
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VIDEOCONFERENTIE
VERGADER FACE-TO-FACE IN HD-VIDEO MET IEDEREEN, WAAR DAN OOK

Bekijk deelnemers aan de vergadering, 
stuur chats en maak aantekeningen 
die via e-mail met deelnemers kunnen 
worden gedeeld

Neem vergaderingen op met AI-
transcriptie voor later gebruik of 
om te delen met degenen die niet 
bij de vergadering konden zijn

Vergrendel vergaderingen voor een 
extra beveiligingslaag. Niemand kan 
zonder toestemming deelnemen 
aan uw vergadering

Toegang tot geavanceerde 
beveiligingsinstellingen, 
virtuele achtergronden 
en meer

Microfoon in/uitschakelen, snel de camera 
inschakelen, uw scherm delen, duim omhoog, 
applaus of andere emoji’s voor extra feedback

Annoteer op het scherm waarover 
u spreekt - beschikbaar voor zowel 
presentator als aanwezigen

Gebruik een headset 
en een hoogwaar-
dige camera voor 
optimale beleving!
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VIDEOCONFERENTIE
VERGADER FACE-TO-FACE IN HD-VIDEO MET IEDEREEN, WAAR DAN OOK

Een videovergadering starten
Selecteer  in een direct gesprek of kanaal

Vanaf het tabblad Vergadering kunt u:
Selecteer “Start mijn vergadering” of neem 
deel aan een vergadering

Integreer uw Outlook®- of Google®-agenda, zodat u eenvoudig 
vergaderingen kunt starten en plannen, rechtstreeks vanuit uw agenda.

Uw beheerder moet dit inschakelen.
Lees hier meer voor Windows
Lees hier meer voor Mac

Download de CONNECT Chrome-extensie om 
vergaderingen te starten en te plannen vanuit uw 
Google-agenda en klik-om-te-bellen vanuit uw  
Chrome-browser.

MEET mobiele app downloaden

https://support-nl.univerge.blue/app/articles/detail/a_id/16796
https://support-nl.univerge.blue/app/articles/detail/a_id/24115
https://chrome.google.com/webstore/detail/univerge-blue-connect-chr/hppenhloeecaofolbidkcnoilpndgkgh?hl=en
https://apps.apple.com/us/app/univerge-blue-meet/id1502380837?l=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.necam.mobilemeetings


View recent Access Favorite Upload, organize 

Access, share 

Betere samenwerking met 
UNIVERGE BLUE SHARE, met veilig 
en beveiligd openen van bestanden, 
beheer, opslag en delen met iedereen 
binnen of buiten uw organisatie.

BESTANDEN DELEN

Download SHARE Desktop-app

Scan de QR-code of download 
uit de iOS- of Android Store
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Recente bestanden 
bekijken

Toegang tot favoriete 
bestanden en mappen

Bestanden uploaden, 
organiseren en opslaan

Toegang, 
delen en 
beheren van 
bestanden

View recent Access Favorite Upload, organize 

Access, share 

Download de SHARE desktop app of gebruik Chrome



Op twee manieren bellen, gebeld worden en gesprekken afhandelen
 Softphone-modus: gebruik computerluidsprekers en microfoon in 
gesprekken (kan zijn Bluetooth-headset of -hoofdtelefoon)

 Call Controller-modus*: gebruik hardware (bureautelefoon) voor 
gesprekken

BELLEN
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Bellen vanuit chat
Kies om iemand te bellen vanuit een 1:1-chat of vanaf 
een contactkaart

Belfuncties variëren afhankelijk van de belmodus*

Bellen en contacten bekijken
Interne en externe contacten 
bellen, snel bedrijfscontacten 
zoeken en bekijken en 
schakelen tussen vooraf 
gedefinieerde filters om 
gesprekken 

FEATURE/
APP MODE

PLACE
A CALL

RECEIVE
A CALL CALLING

MUTE/
UNMUTE HOLD DTMF CALL

FLIP CALL PARK TRANSFER END CALL

Call 
Controller •• Desk 

Phone •• Desk 
Phone

Desk 
Phone

Desk 
Phone •• •• •• ••

Softphone •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
FEATURE/
APP MODE

PLACE
A CALL

RECEIVE
A CALL CALLING

MUTE/
UNMUTE HOLD DTMF CALL

FLIP CALL PARK TRANSFER END CALL

Call 
Controller •• Desk 

Phone •• Desk 
Phone

Desk 
Phone

Desk 
Phone •• •• •• ••

Softphone •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

FEATURE/
APP MODE

PLACE
A CALL

RECEIVE
A CALL CALLING

MUTE/
UNMUTE HOLD DTMF CALL

FLIP CALL PARK TRANSFER END CALL

Call 
Controller •• Desk 

Phone •• Desk 
Phone

Desk 
Phone

Desk 
Phone •• •• •• ••

Softphone •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

FEATURE/
APP MODE

PLACE
A CALL

RECEIVE
A CALL CALLING

MUTE/
UNMUTE HOLD DTMF CALL

FLIP CALL PARK TRANSFER END CALL

Call 
Controller •• Desk 

Phone •• Desk 
Phone

Desk 
Phone

Desk 
Phone •• •• •• ••

Softphone •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

* Niet beschikbaar in Bridge.

FUNCTIE/ 
APP 

MODUS
BELLEN GEBELD 

WORDEN
3-WEG 

GESPREK

DEMPEN/
DEMPEN 

OPHEFFEN

IN DE 
WACHT DTMF VER-

PLAATSEN
GESPREK 

PARKEREN
DOORVER-

BINDEN
GESPREK 
EINDIGEN

Bureau-
telefoon

Bureau-
telefoon

Bureau-
telefoon

Bureau-
telefoon

Call 
Controller

Softphone



Neem uw werk mee, waar dan ook
Bel, chat, vergader en werk samen vanaf uw mobiele toestel met 
de UNIVERGE BLUE CONNECT mobiele applicatie.

Messaging
Communicate in real-time 
with Direct and Channel 
messaging

Contacts
View all company 
and personal 
contacts

Meetings
Host and join meetings **

Calls
Use your business phone number 
to place, receive and manage calls

All messages sync across 
desktop and mobile apps!

Start new 
messages
Create a new 
direct, channel or 

MOBILE APP

Messaging
Communicate in real-time 
with Direct and Channel 
messaging

Contacts
View all company 
and personal 
contacts

Meetings
Host and join meetings **

Calls
Use your business phone number 
to place, receive and manage calls

All messages sync across 
desktop and mobile apps!

Start new 
messages
Create a new 
direct, channel or 
SMS message*

 Sync Contact to CONNECT

 Sync Contact to CONNECT

Contactsynchronisatie
Synchroniseer contacten van uw 
persoonlijke toestel met uw 
CONNECT desktop- en 
mobiele applicaties.

*Gebruikers moeten de UNIVERGE BLUE 
MEET mobiele app downloaden.

Download mobile app
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Berichten worden gesynchroniseerd 
tussen desktop- en mobiele apps!

Nieuw bericht
Start een nieuw 
direct of kanaal 
bericht

Contacten
Bekijk alle 
bedrijfs- en 
persoonlijke 
contacten

Telefoongesprekken 
Gebruik uw zakelijke telefoonnummer 
om te bellen en gebeld te worden, en 
gesprekken te beheren

Vergaderingen
Host en neem deel 
aan vergaderingen*

Berichten
Communiceer in 
realtime via kanalen en 
privéberichten

https://rebrand.ly/storeappceb03
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.necam.mobileuc
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Stuur ons uw feedback:
Tevreden met UNIVERGE BLUE CONNECT? 
Is er ruimte voor verbetering? Laat het ons weten!



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

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.

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

              MEER
            DAN

$29 MILJARD
OMZET

IN BEDRIJFS-
TELECOMMUNICATIE 

TOP 100
GLOBAL INNOVATORS

(THOMSON REUTERS)

LEIDER IN
BIOMETRIE

4.000+
DISTRIBUTIE
PARTNERS

107.000
MEDEWERKERS
WERELDWIJD

ERKEND
ALS LEIDER
IN BEDRIJFS-

COMMUNICATIE
EN TRANSFORMATIE 

(FROST & SULLIVAN)

GLOBAL 100
MEEST DUURZAME
BEDRIJVEN TER WERELD
(CORPORATE KNIGHTS)75 MILJOEN

GEBRUIKERS 
WERELDWIJD

125+ LANDEN
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