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VERBONDEN
Uw zakelijke telefoonnummer en 

toestel ook op uw mobiele telefoon, 
zodat u nooit een belangrijk 

telefoontje of chat mist

ALLES IN EEN
Bellen en gebeld worden, verstuur 

chats, deel bestanden en start 
videoconferenties - allemaal 

vanaf uw mobiele toestel

PRIVE
Wanneer u belt, stuurt de mobiele 

app beller-ID-informatie van het 
bedrijf, nooit uw persoonlijke 

mobiele nummer

Deze krachtige mobiele applicatie verandert uw mobiele apparaat in een essentiële samenwer-
kingstool, waardoor teamwerk onderweg gemakkelijker dan ooit wordt. Zie wie er beschikbaar is, 
verzend en ontvang chats, plaats oproepen, bekijk voicemails – altijd en overal.

MIS NOOIT BELANGRIJKE TELEFOONTJES
Breid uw zakelijke telefoonnummer en toestelnummer uit naar uw mobiele 
apparaat, zodat u onderweg kunt bellen en gebeld kunt worden, of zelfs 
telefoontjes van uw bureautoestel naar uw mobiele toestel kunt door- 
verbinden – naadloos en zonder onderbreking.

GEMAKKELIJK SAMENWERKEN WAAR U OOK BENT
Uw volledige desktopchat-geschiedenis worden gesynchroniseerd met uw 
mobiele toestel, zodat u verbonden en in gesprek blijft, waar u ook bent.

De UNIVERGE BLUETM CONNECT mobiele app is beschikbaar in zowel 
Android™- als Apple® iOS-versies. 

UNIVERGE BLUE® CONNECT 
MOBIELE APP

Uw zakelijke telefoon, in de palm van uw hand.
Mobiele medewerkers hebben nu direct toegang 
tot hun zakelijke toestelnummer: overal, altijd 
en op elk toestel



UNIVERGE BLUE® CONNECT 
MOBIELE APP

BEDRIJFSBELFUNCTIES
 Gebruik uw mobiele toestel net als uw bureautelefoon

 Zoek naar bedrijfscontacten, beheer meerdere oproepen, 
plaats oproepen in de wacht en schakel oproepen door  
met slechts een tik of twee

 Schakel gemakkelijk tussen uw bureautoestel en mobiele 
telefoons

 Doorverbinden met één druk op de knop naar uw bureau-
telefoon met de functie Gesprek Overzetten – zonder uw 
gesprek te verbreken

 Eenvoudig beheer uw voicemail
 Voicemail met transcriptie en voicemailbeheer op het 

scherm
 Zorg ervoor dat bellers u overal, altijd en op elk apparaat 
kunnen bereiken

 Belt tegelijkertijd uw bureautoestel en mobiele telefoon – 
geen gemiste oproepen meer

 Wees productiever met het telefoonsysteem
 Ontvang suggesties voor aangepaste belregels op basis 

van uw belpatronen, voorkeuren, tijd van de dag, agenda-
afspraken, locatie, gespreksduur, nummerweergave en meer

TEAMCHAT EN BERICHTEN
 Beter bereikbaar en professioneler

 Onderweg veilige chats uitwisselen met teamleden
 Blijf in gesprek, ongeacht het toestel

 Mobiele chats en desktopchats worden onmiddellijk 
gesynchroniseerd, met permanente toegang  
tot de chatgeschiedenis op verschillende toestellen

 Laat u weten of uw contactpersoon vrij is voor een gesprek
 Bekijk de status vrij/bezet/afwezig van al uw contacten

 Helpt medewerkers efficiënter te zijn
 Snel antwoord op vragen, zelfs als u met een ander teamlid 

aan de telefoon bent
 Verbeter uw productiviteit en samenwerking

 Synchroniseer contacten op uw mobiele apparaat van 
populaire derden-platforms (Office 365®, G Suite® en meer) 
naar uw CONNECT-apps

De UNIVERGE BLUE® CONNECT mobiele app is beschikbaar in zowel Android™- als Apple® iOS-versies. 
Download het gratis in de Google Play Store of Apple App Store.

Download de mobiele apps vandaag nog van https://www.univerge.blue/apps/
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