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Neem uw zakelijke telefoonnummer, gesprekken  
en meer overal mee naartoe.

Alle gesprekken worden gesynchroniseerd tussen 
mobiele en desktoptoepassingen - u kunt een 
gesprek beantwoorden vanaf uw mobiele toestel 
en deze naadloos overbrengen naar uw desktop 
zonder onderbreking.

The UNIVERGE BLUE® CONNECT mobiele app is 
beschikbaar voor zowel Android™- als Apple® iOS.

Verstuur en  
ontvang chats en 
bekijk de gespreks-
geschiedenis

Toegang tot al uw 
bedrijfscontacten

Bellen of gebeld 
worden via uw 
zakelijke telefoon-
nummer

Realtime aanwezig-
heidsindicatoren 
geven aan of een 
collega beschikbaar 
is voor een snel 
gesprek of chat

UNIVERGE BLUE® CONNECT MOBIELE APP  
UW ZAKELIJKE TELEFOON GAAT WAAR U GAAT

TELEWERKEN IS DE  
GEWOONSTE ZAAK

NEEM THE APPS!

Of u nu op kantoor of vanuit uw woonkamer werkt, de UNIVERGE BLUE® CONNECT 
desktop- en mobiele applicaties zorgen ervoor dat uw communicatie en samenwerking soepel 

verlopen, zodat alles gewoon doorgaat.



Start vergaderingen, 
bel, zoek in chat, 
voeg deelnemers toe 
aan elke chat

Team Chat: 
Communiceer 
met collega's via 
individuele chat en 
groepschat

Videoconferentie: 
Ontmoet maximaal 
100 deelnemers op 
HD-video en maxi-
maal 200 per telefoon

Bestanden: Veilige 
toegang tot en delen 
van bestanden met 
collega's

Toetsenpaneel: 
Bel naar interne en 
externe contacten 
met uw zakelijke 
telefoonnummer

Aanwezigheid: Zie in één oogopslag 
of uw collega's beschikbaar zijn om 
samen te werken

HD-video-
conferenties

Bijbehorende oor-
dopjes of headset: 
Met de Connect 
desktop-app is hebt 
u geen telefoon meer 
nodig als uw pc de 
telefoon wordt

UNIVERGE BLUE® CONNECT DESKTOP APP 
DE APPLICATIE OM UW TELEWERKERS BETROKKEN EN VERBONDEN TE HOUDEN

Bellen of gebeld worden via uw zakelijke telefoonnummer, beheer voicemails, chat met  
collega’s, stap in een snelle videoconferentie, toegang tot uw bestanden en meer – allemaal 

vanuit één enkele applicatie.

EN HET BESTE NIEUWS
DEZE TOEPASSINGEN ZIJN REEDS INBEGREPEN 

BIJ UW UNIVERGE BLUE® TELEFOONSERVICE

    https://www.univerge.blue/apps/
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Geïntegreerde bedrijfs-
telefoongids: Eenvoudige 
toegang tot uw bedrijfs-
contacten

Webcam: Gebruik de webcam van 
uw computer voor 'face-to'face' 
contact


