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1. Slim doorschakelen en vast & mobiel integratie
Het kan natuurlijk voorkomen dat u of uw collega een belangrijk telefoontje niet 
kan opnemen vanwege een vergadering of andere activiteit. Dan wilt u voorkomen 
dat de klant geen voicemail inspreekt of niet terugbelt. Wilt u ervoor zorgen dat u 
altijd en overal bereikbaar blijft? Dan kunt u slim doorschakelen met VoIP telefonie 
van 4COM of kiezen voor vast & mobiel integratie. Op die manier blijven uw me-
dewerkers individueel bereikbaar op één vast nummer, dus ook onderweg of vanuit 
huis. Naast het feit dat uw medewerkers zo optimaal bereikbaar blijven, kunnen ze 
ook gemakkelijk uitbellen met zowel het vaste als mobiele nummer. 

2. Gebruik dezelfde functionaliteiten thuis als op kantoor
Werken uw medewerker steeds vaker vanuit huis? Dan hoeven uw klanten hier niks 
van te merken. Met VoIP telefonie kunnen uw medewerkers namelijk de vaste tele-
foon van de zaak makkelijk thuis installeren en bellen via één vast nummer. U be-
heert eenvoudig de instellingen op afstand, schakelt snel door en werkt bovendien 
veilig. 

3. Maak gebruik van een slimme voicemail
Zit u de hele ochtend of middag in een vergadering, stel dan een slimme voicemail 
in zodat uw klant op de hoogte wordt gesteld en gelijk weet waar hij aan toe is. 
Daarnaast bieden we bij 4COM de functie om uw voicemail door te schakelen naar 
e-mail, zo ontvangt u uw voicemail berichten overzichtelijk onder elkaar in mp3-be-
standen op de mail. 

4. Maak gebruik van Office 365 & MicrosTeams
Via mobiel en laptop kunnen uw medewerkers eenvoudig gebruik maken van alle 
vertrouwde programma’s vanuit de cloud. Dit is veilig en makkelijk. Samenwerken 
in Teams biedt alle functionaliteiten om optimaal samen te werken en hierdoor 
kunnen uw medewerkers focussen op wat belangrijk is. Bij 4COM kunt u kiezen 
voor het gemak van al uw communicatiediensten onder één dak. 

    Meer weten? Bezoek onze website: www.4com.nl/zakelijk


