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Wij willen tegenwoordig altijd en overal bereikbaar zijn en ook
buiten kantoor kunnen werken. Ook op onze mobiele toestellen.
Voor organisaties biedt dat kansen: zij krijgen meer mogelijkheden
om nieuwe, productieve vormen van samenwerken te implementeren.
Dat vraagt om écht geïntegreerde communicatiediensten.
Ontdek nu Vodafone One Net met de desktopapplicatie One Integrate.

Met Vodafone One Net beschikt u over een betrouwbaar en
geavanceerd systeem in de cloud waarin vaste telefonie,
mobiele telefonie en datacommunicatie volledig geïnte
greerd zijn. Dat geeft u een breed scala aan mogelijkheden
en gebruiksvoordelen die de bereikbaarheid, productiviteit,
samenwerking én flexibiliteit in uw organisatie verhogen.
Of mensen nu op kantoor, thuis, onderweg of op locatie aan
het werk zijn. Die voordelen zijn niet alleen voelbaar voor
individuele medewerkers, maar ook voor uw organisatie als
geheel. Én voor uw klanten.

De belangrijkste functies van
One Integrate op een rijtje:

•

 rijg toegang tot uw bedrijfstelefoonlijst, waaruit u
K
direct uw collega's kunt bellen. Ook kunt u zien
wanneer collega’s telefonisch in gesprek zijn.

Met Vodafone One Net bent u altijd verzekerd van de nieuwste
functionaliteiten door kosteloze upgrades, maar One Net biedt
u ook verschillende optionele add-ons. Één van die add-ons is
One Integrate.
One Integrate
Maak kennis met One Integrate Premium, dé Vodafone One
Net desktopapplicatie voor meer efficiency in uw bedrijfscom
municatie en meer productiviteit wanneer u deze koppelt aan uw
CRM-systeem. Wanneer u de One Integrate Premium integreert
met uw CRM-systeem kunt u als One Net gebruiker efficiënter en
klantgerichter werken, door slim de voordelen van ICT-integratie
te benutten. Herken uw klanten al voor u de telefoon aanneemt
en sta ze direct, met de relevante info uit uw ICT-omgeving
te woord. Daarnaast biedt One Integrate Premium snel
en eenvoudig toegang tot belangrijke instellingen en
contactgegevens van One Net vanaf uw PC of laptop.

•

 ijzig uw beschikbaarheid naar
W
bijvoorbeeld ‘niet storen’ of stel een
doorschakeling in naar de receptie.

One Integrate is bedoeld om de productiviteit van uw organisatie te verbeteren door uw klanten te verbinden met uw
businesssystemen. Het is ontworpen voor een efficiënter en
meer geïntegreerd gebruik van CRM- en desktopapplicaties voor
desktopgebruikers. Uw IT- en CRM-systemen worden hiermee
geïntegreerd met One Net telefonie. Zo kunt u met One
Integrate de volledige potentie van uw Vodafone One Net communicatieomgeving benutten, de kwaliteit en professionaliteit
van telefoongespreken verbeteren, de productiviteit en samenwerking van collega’s binnen de organisatie verhogen en de tijd
en kosten voor grote hoeveelheden telefoontjes verminderen.

Vodafone One Net integreert vaste en mobiele telefonie
én datacommunicatie, wat zorgt voor optimale bereikbaarheid van al uw medewerkers. Dit bevordert de samenwerking en klantgerichtheid van uw medewerkers.
Met One Net heeft u één contract, één aanspreekpunt
en één factuur. Daarnaast zijn uw kosten beter
te voorspellen; u betaalt één vast bedrag per maand
en onderling bellen uw werknemers vast en mobiel gratis
met elkaar.

Heeft u interesse in een Vodafone One Net / One Integrate
demo of bent u benieuwd naar de voordelen van cloud
telefonie voor uw bedrijf?
Neem dan contact op met uw Vodafone Business Partner
of bekijk hier de video over One Integrate.

•

•

 aak telefoonnummers klikbaar die u in
M
documenten, applicaties of online tegenkomt.
Bellen is nog nooit zo eenvoudig geweest met
deze click-to-dail-functie.
S tel een automatische e-mail in als u afwezig
bent of bijvoorbeeld thuiswerkt.

