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Til jouw bedrijfscommunicatie naar een geheel nieuw niveau

Met de Softphone (op basis van CounterPath Stretto) transformeer je elke computer, tablet
of mobiele telefoon* in een uitgebreide zakelijke telefoon. Elke medewerker heeft makkelijk
toegang tot spraak, video, beschikbaarheid van collega’s, chat en schermdeling. Zo verhoog
je de productiviteit van medewerkers in het contact met klanten en collega’s onderling.
Overal waar je maar wilt: op kantoor, thuis of onderweg.

Zo kan jij makkelijker communiceren
Multi-device

Eenvoudig en veilig communiceren via computer, tablet of
mobiele telefoon*.

Locatie onafhankelijk Makkelijk schakelen tussen kantoor, onderweg en thuis.
Waar ter wereld je ook bent.
Multi functioneel

Alle functies van je ‘vaste’ communicatie overal beschikbaar:
(video) bellen, groepsgesprekken, berichten versturen, foto’s en
bestanden delen.

Efficiënt werken

Integraties met bekende systemen als Outlook en een slimme
contactenlijst, zodat jij efficiënter kunt werken.

Koppeling naar keuze

Uitstekend te gebruiken met onze virtuele telefooncentrale
Speakup Compass of met je eigen VoIP centrale via Speakup
Trunk.

Alle besturingssystemen

De Softphone werkt op de gangbare Windows, Mac, iOS en
Android platformen.

*Wil jij mobiel bereikbaar zijn voor je collega’s en klanten, kijk dan (ook) eens naar de mogelijkheden van Speakup Vast&Mobiel
Compleet. Hiermee geniet je overal waar je wilt van de functionaliteiten van jouw virtuele telefooncentrale.

Wat is een Softphone?

Softphone is een samenvoeging van de woorden “software” en “telephone”, het is simpelweg
gezegd een softwaretelefoon. Een programma waarmee VoIP telefoonoproepen vanaf je
computer, tablet of mobiele telefoon mogelijk worden gemaakt en meer.

Wat kan je er allemaal mee?

Naast (video)bellen laat de applicatie ook alle berichten en de belgeschiedenis van elk
contact zien. Je kan foto’s en bestanden delen en groepsgesprekken voeren. De Softphone
ondersteunt meerdere gelijktijdige lijnen, doorschakelen, wachtstand, screensharing etc. De
audio-instellingen zijn gemakkelijk aan te passen en de interface is fris en duidelijk. Ook is de
spraak- en videokwaliteit uitstekend. Dat alles maakt de Softphone een gebruiksvriendelijke
applicatie.

Voor iedereen!

Een Softphone is uitstekend geschikt voor mensen die flexibel moeten kunnen communiceren.
Met deze applicatie op je computer, tablet of mobiele telefoon kan je zakelijk altijd bereikbaar
blijven. Ook als je bijvoorbeeld op kantoor, thuis of onderweg bent. Op onze website is een
overzicht met alle mogelijkheden en onze tarieven te vinden.

Meer weten?

Wil jij jouw bedrijfscommunicatie naar een hoger niveau tillen en de transformatie naar een
uitgebreide zakelijke Softphone maken? Wij nemen je daar graag in mee. Neem contact met
ons op en we helpen je op weg!
www.speakup.nl		

088-7732585

sales@speakup.nl

