Highlights Xelion 6
Mobiele App functie

Beschrijving

Standaard

Scheiding privé en
zakelijk

De mogelijkheid om zakelijk en privé op je smartphone of tablet volledig te
scheiden. Met één vinkje pas je je bereikbaarheid aan.



Automatische
ontgrendeling

Wanneer een oproep wordt ontvangen op een telefoon die vergrendeld is
(zwart scherm) kan een oproep toch direct worden aangenomen zonder eerst
de telefoon te moeten ontgrendelen.



In gesprek = In gesprek

Wanneer via de app wordt gebeld en er een oproep binnenkomt op het
06 nummer of het vaste nummer, verbreekt die oproep niet het huidige
gesprek. Je ziet dat er een nieuw gesprek binnenkomt en kan daar actie
op ondernemen.



Mobile provider
onafhankelijk

De Xelion App werkt op iedere smartphone onafhankelijk van de mobiele
netwerk provider zodat je als gebruiker verzekerd bent van keuzevrijheid.



Gegarandeerde
gesprekskwaliteit

Je telefoneert over GSM waardoor je de spraakkwaliteit ervaart die je van je
mobiel gewend bent en niet afhankelijk bent van de wisselende kwaliteit van
4G of Wiﬁ dataverbindingen.



Kosten optimalisatie

Omdat je netwerkonafhankelijk belt kunnen enorme kostenbesparingen
worden gerealiseerd middels ‘least cost routing’. Zo kunnen bijvoorbeeld
gesprekken naar het buitenland anders gerouteerd worden dan gesprekken
in Nederland.



Gespreksopname

Gesprekken worden standaard opgenomen en centraal beveiligd en een
gebruiker kan zijn eigen gesprekken naluisteren. Je kunt er voor kiezen
gesprekken weg te gooien of langer te bewaren.



Bereikbaar op één vast
nummer op je mobiele
en vaste toestel

Je bet bereikbaar op één zakelijk nummer (hoeft dus niet je 06 nummer te zijn)
op zowel je mobiele als vaste toestel. Uitbellen kan met hetzelfde bedrijfsnummer, anoniem, of met een ander bedrijfsnummer. Je kunt dus kiezen welk
nummer degene ziet naar wie je belt.



Chat

Eenvoudig, beveiligd en snel chatten met collega’s.

Wallboards

Direct en real-time inzicht in de bereikbaarheid van je organisatie en de
wachttijden van klanten.

Centraal adresboek

Een up to date zakelijk adressenboek waarmee je altijd alle contacten
beschikbaarheid. Ook privé contacten, of relaties die alleen voor een groep
zichtbaar mogen zijn, kunnen worden opgeslagen. Nooit meer dubbel
invoeren van NAW-gegevens.



SMS

Vanaf de smartphone of tablet stuur je makkelijk SMS berichten via Xelion.
Berichten worden centraal bewaard en je maakt geen extra kosten in je
mobiele abonnement. En ook voor SMS berichten geldt dat gekozen kan
worden welke SMS afzender wordt gezien door degene die de SMS ontvangt.



Verkort kiezen

Direct een gesprek starten door te klikken op een naam in het adresboek, de
naam in een chat, een favoriet, etc.



Voicemail

Al je zakelijke berichten in één mailbox. Je ziet in de app van wie het bericht
afkomstig is. Je hoeft niet alle berichten uit te luisteren, maar selecteert alleen
de interessante boodschappen.



Favorieten

Groepeer eenvoudig al je favoriete relaties in één handig overzicht en bel
sneller dan ooit.

Flagging

Markeer belangrijke chats, sms berichten of telefoongesprekken.
Bijvoorbeeld om niet te vergeten dat je iemand moet terugbellen.




Beschikbaarheid

Collega’s zien of je beschikbaar bent of niet. Gebruikers kunnen zelf ook hun
presence aanpassen via de app, een tweet voor hun collega’s invoeren en
aangeven op welke locatie zij zitten.






Locatieherkenning

Als locatie- informatie is ingeschakeld voor de app, geeft Xelion automatisch
aan op welke locatie de gebruiker is. Een onbeperkt aantal locaties kan in
Xelion worden gedeﬁnieerd en wanneer een medewerker dan op een
dergelijke locatie is, herkent de app dat en kunnen collega’s automatisch zien
op welke locatie de collega is.



Naadloze PC integratie

Alles wat je op je app doet, kun je ook zien op de PC app van Xelion. Ook daar
zie je de voicemails, je favorieten, je laatste gesprekken, de chats etc.



Outlook en
Exchange Sync

Het adresboek en de agenda van Outlook en/of Exchange kan met Xelion
worden gesynchroniseerd. Daarmee heb je altijd je contacten bij je en op basis
van de agenda weet Xelion of een gebruiker beschikbaar is.



Bring your own device

De app werkt op elk toestel met Android of iOS besturingssysteem en privé en
zakelijke belkosten worden overzichtelijk van elkaar gescheiden.



Kostenrapportage

Wanneer de Xelion app op een privé toestel wordt geïnstalleerd kunnen de
zakelijke belkosten worden geregistreerd. Op basis van gebruik en belkosten
betaalt de werkgever gemaakte kosten terug. Zo hoeven bedrijven niet te
investeren in nieuwe telefoons of nieuwe abonnementen voor medewerkers
die bijvoorbeeld weinig bellen.



De adviseur van Breedband in Bedrijf kan u alles vertellen over waar met Xelion 6
precies de mogelijkheden en voordelen voor uw organisatie liggen. Als u voor
Xelion 6 kiest dan zijn installatie, beheer en support in vertrouwde handen bij onze
eigen Xelion-specialisten van Exxes. Bel (085) 485 93 83 of bezoek onze website
www.breedbandinbedrijf.nl om een afspraak te maken.

