
Din lokale it-  
og telepartner
Stort udvalg 
Personlig service

Vi ved at det skal være nemt at købe medarbejdernes 
arbejdsredskaber samt virksomhedens telefoni og it 
løsninger. Hos KLC Erhverv kan du købe løsninger og 
produkter ét sted og få alt den service du har brug for. 
Velkommen indenfor. klcerhverv.dk
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Hos KLC Erhverv sælger vi kommunikations løsninger. Dette 
gør vi altid med udgangspunkt i kundernes behov, ønsker og 
teknologiske muligheder. Vi favner bredt og sammensætter 
de enkelte komponenter til samlede løsninger, og vigtigst af 
alt – Vi tager ansvar for den samlede løsning og er aldrig læn-
gere væk end et telefonopkald.

Som tiden går i den traditionelle telebranche er det ofte 
vanskeligt for virksomhederne at få en fast kontaktperson. 
Det ønsker vi at gøre anderledes, så hos KLC Erhverv har du 
som kunde altid det samme kontaktpunkt der kender både 
dig, din virksomhed og din løsning. Det var en af grundene til 
at DAT (Danish Air Transport A/S) valgte at få vores center i 
Hjørring til at gentænke deres løsning. Det kan du læse mere 
om på side 6 i dette katalog. 

KLC Erhverv har Danmarks bredeste pallette af produkter og 
løsninger – Dette uanset om det drejer sig om IP-telefoni, 
mobile løsninger eller internetforbindelser på xDSL eller Fi-
ber. Og vores ambition er at sammensætte dette på en måde 
der passer præcis til dig, hverken mere eller mindre.

Så lad mig opfordre til at du booker et møde med en af vores 
erfarne konsulenter – I langt de fleste tilfælde er vi i stand til 
at finde besparelser på virksomhedens engagement og det 
eneste det koster at starte dialogen er en kop kaffe. 

God læselyst

Mikkel Dodt Fregerslev
Partner, KLC Erhverv

KLC Erhverv – salg, 
service og support
af små og store  
telefoni- og it-løsninger

Virksomheder har i stigende grad fokus på produktive og 
effektive samtaler – og en af nøglerne til succes er valget 
af det rigtige headset. Jabra leverer en række forskellige 
headset, der passer til enhver type af bruger.

Jabra Evolve 80 

Jabra Evolve 80 er et avanceret ledningsheadset, 
som fjerner baggrundsstøj og forstyrrelser, så 
du kan have fuldt fokus på opgaverne.

• Markedets bedste aktive støjdæmpning
• Jabra Intelligent Call Transfer 
• Lyt-med-funktion 

Jabra Bizz 2400 II

 

Jabra Biz 2400 II er en ny og opgraderet udgave 
af Jabra Biz 2400, der er et af vores mest 
populære headset til erhverv. 

•  Ultra støjdæmpende mikrofon fjerner  
baggrundsstøj

•  Krystalklar HD-lyd og HIFI-lydkvalitet til  
både musik og tale

• Særligt robust og brudsikker mikrofonarm 
• 40% lettere end konkurrerende headset 

Jabra Stealth 

Jabra Stealth, den næste generation 
af Bluetooth®-headset, er væsentligt 
mindre, lettere, mere diskret og tilbyder 
større komfort og længere taletid.

Jabra Evolve 65  

Når du bliver afbrudt i dine opgaver, 
tager det helt op til 23 minutter at 
genvinde fokus. Jabra Evolve 65 er et 
avanceret, trådløst headset, som fjerner 
baggrundsstøj og forstyrrelser, så du kan 
have fuldt fokus på opgaverne. 

• Rækkevidde 30 meter
• Busylight 
• Bluetooth tilslutning 

Jabra Pro 9470
Et avanceret, professionelt, trådløst headset til 
alle dine telefoner - mobiltelefon, bordtelefon 
og softphone. Tydelige samtaler selv i støjfyldte 
kontormiljøer.

•  Et headset til alle telefoner – besvar dine 
indkommende opkald på mobilen,  
bordtelefonen eller computeren

•  Fremragende lydkvalitet – noise blackout-tek-
nologien giver markedets bedste støjdæmpning 
og tydeligste lyd i samtalerne

•  Trådløs frihed – op til 150 meters rækkevidde og 
strøm på batteriet hele dagen
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Evolutionér måden
du arbejder på
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Samarbejde med Skype For Business
 
Cloud, mobile og sociale teknologier har for 
evigt ændret den måde, vi interagerer på 
arbejdspladsen. Ansatte, kunder og leverandører 
samarbejder mere end nogensinde før, ved hjælp 
af nye teknologier som virker på tværs af teams, 
på tværs af geografi og i realtid.VersaVu™ 

 
Passer til iPad Pro 9,7 and Air 1,2 Tablet Case Black

Det er ret sjældent, 
at en samtale tager 
præcis 3 minutter.
Hvorfor er det vigtigt at kende til forskellen på sekunder 
og minutter når du vælger et teleselskab? Jo, for hos 
de fleste teleselskaber betaler man for de minutter der 
tales. Det lyder logisk, men det er det ikke. For hvad 
betaler du når du har talt i præcis 2:03? Svaret er tre 
minutter. Men ikke hos os. Kan du se forskellen?

Læs mere om mobiltelefoni på uni-tel.dk

Med det rette udstyr
får du mest muligt ud af 

din IP-telefoni løsning

Vi er også 
leverandør af IT

Jabra pro 920

Et pålideligt, prisvenligt og enkelt, professionelt, 
trådløst headset med uovertruffen lydkvalitet. Fås 
både som mono og duo og fås også i udgaver til PC 
og mobil.

•  Lang rækkevidde – over 100 meter fra skrivebordet
•  Lyd i verdensklasse – HD-lyd og støjdæmpning
•  Brugervenligt – Plug-n-play med 12 timers batteritid

LG8830e

LG-Ericsson 8830E Med 24 
programmerbare taster kan 
du ringe og viderestille direkte 
med et tastetryk, oprette 
genveje til funktioner, se status 
på kolleger og meget mere.

Plantronics Voyager 
Legend CS

•  Ét headset til bordtelefon  
og mobil

•  Tre mikrofoner med DSP  
og WindSmart-teknologi  
giver optimeret lyd

•  Op til 7 timers taletid og  
11 dages standby

Fuldt 
sortiment i  

tablets og PC 
fra alle  

førende  
producenter

MK710 wireless desktop
 
• Tre års batterilevetid
• Logitech Incurve keys
• Tasterne er flade og bevæger sig mere op og ned
• Polstret håndledsstøtte
• Afrundet form
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Xperia™ E5

Den, du kan regne med

• Op til to dages batteritid
• 13 MP-kamera
• SD-kort på op til 200 GB

Xperia™ XA

Perfekt pasform

• Hybrid autofokus med 13 MP
• Selfies på 8 MP i svagt lys
• Op til to dages batteritid

Derfor skiftede DAT til KLC Erhverv:

Service, enkelthed og en væsentlig besparelse på telefoni
En mere enkel løsning, en betydelig besparelse samt bedre vilkår for medarbejderne.
Det var blot en del af udbyttet, da DAT flyttede sin teleløsning til Uni-tel og KLC Erhverv.

KLC gennemførte skiftet problemfrit
Tillid er vigtig, for som ansvarlig for telefonien i en virksomhed, kan man 
let blive urolig ved tanken om at skifte leverandør eller system. For de 
fleste organisationer er telefonerne uundværlige i den daglige drift, og 
det kan hurtigt blive dyrt med nedetid.

”Skiftet gik faktisk problemfrit. KLC sendte de nye simkort til mobiltelefo-
nerne ud til medarbejdernes private adresser, sammen med et brev om, 
hvordan de skulle forholde sig. Desuden sendte de en sms om, at nu var 
det tid til at skifte sim-kortet. Det var en fin service i processen”, lyder 
det tilfreds fra Thomas Fjelsted Pedersen, der er ansvarlig for telefoni 
hos DAT.

Forbavsende nemt at skifte leverandør
Skiftet på de forskellige lokationer blev gennemført i etaper. Den første 
var Vamdrup, hvor KLC klarede skiftet på en aften, da medarbejderne var 
gået hjem fra kontoret. Afdelingerne i København og Rønne blev klaret 
i dagtimerne, hvor der blev lavet omstilling til Vamdrup imens, så ingen 
kunder mærkede noget til skiftet.

”Jeg er faktisk overrasket over, hvor nemt installationen er gået. Efter-
følgende har KLC være gode til at tage sig godt og hurtigt af forskellige 

småændringer og småjusteringer. Der er en fin daglig service”, fortæller 
Thomas Fjelsted Pedersen, og fortsætter: ”Derudover er det en fordel, at 
KLC Erhverv i Hjørring er af den størrelse, at vi altid kommer til at tale med 
den person, som kender til vores løsning, og hvor vi ikke hver gang skal 
forklare en ny, hvad det drejer sig om”.

En enkel løsning på telefoni samt  
også en enkel faktura
Den gennemarbejdede tekniske løsning og betydelige besparelse er 
selvfølgelig væsentlig for DAT. Men Thomas Fjelsted Pedersen er også 
glad for, at telefonerne nu er et større medarbejdergode end før: ”Tidli-
gere var vi nødt til at sætte en masse begrænsninger for medarbejderne 
i forhold til, hvad de kunne bruge deres telefoner til. Der var for eksempel 
begrænsninger på brug af data i udlandet og donationer via sms. Men 
den nye løsning betyder, at hvis medarbejderne vælger at bruge mobil-
telefonen til ekstra ting, så kan vi trække en fil ud, lægge det direkte over 
i lønsystemet og trække pengene der”.

Det betyder, at medarbejderne kan bruge alle mobiltelefonens funktio-
ner - købe togbilletter, betale parkering og alle mulige andre ting. Tidlige-
re var telefonregningen et digert værk på 3-400 sider, som DAT brugte 
meget tid på at håndtere. Sådan er det heldigvis ikke længere.

DAT (Danish Air Transport A/S) er et dansk flyselskab, der flyver rute- og charterflyvning samt fragtopgaver. Selskabet beskæftiger ca. 250 medarbejdere og har  
hovedsæde i Vamdrup og lokationer i blandt andet København og Rønne.
Den teleløsning KLC Erhverv i Hjørring har hjulpet DAT med at få, integrerer mobil og IP-telefoni, og den binder alle lokationerne sammen, så medarbejderne  
uafhængigt af geografi kan passe hinandens telefoner.

KLC Erhverv
anbefaler
originalt

Panzerglass
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Panzerglass

Xperia™ XY

Xperia XY videreudvikler grundbegreberne ved en fantastisk 
smartphone. Den er spækket med teknologiske nyskabelser, 
den fungerer som et professionelt kamera, har et intelligent 
batteri og  smarte funktioner, der er tilpasser sig dine behov. 
Og den bliver leveret i et fantastisk udviklet design.

• Tredelt billedregistrerende teknologi
• Glansfuld metalbagside
• Smart batteristyring

Xperia™ X Compact

Skarpe fotos. Smart størrelse.

• Tredelt billedregistrering
• Kompakt design på 4,6”
• Smart batteristyring

Lumia 650

Med de robuste indbyggede sikkerhedsfunktioner 
og nem konfiguration af Office 365 vil Lumia 650 
med Windows 10 kunne arbejde problemfrit 
sammen med virksomhedens Microsoft-baserede 
it-platforme. Uanset om du vælger en telefon 
til dit arbejde, eller du er it-administrator, får du 
komplet integration med de Microsoftapps og 
-tjenester, der holder dig produktiv, sikrer, at du 
har forbindelse, og at du er klar til hvad som helst.

Udstyr til fremtidens
kommunikation

KLC Erhverv
anbefaler
originalt

Panzerglass
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Alcatel IDOL 4 + VR

• HiFi lyd oppe og ned + for og bag.
• Anbefalet af mange tech medier
• 5.2” Fuld HD IPS Display
• 13 Megapixel kamera og 3GB RAM
• Stærk metal ramme og holdbart glas.
• Inkl. VR briller, display beskytter og gel cover

Budgetvenligt
low tech & high tech Her er 7.

Alcatel PLUS 10 2i1

• Batteri til en hel arbejdsdag
• 10.1” klar IPS HD skærm
• Intel  Quad Core, 1.92 GHz
• 4G net som kan deles med andre
• Let og nem at have med
• standard USB, micro USB, micro HDMI, Jack

Alcatel 2045

• 3G
• Kamera VGA med 2Megapixel feel
• Store taster
• Lang batteritid

Med IMM recycle kan vores kunder få penge for 
deres brugte enheder. Har du som kunde en mo-
bil eller tablet, vil du kunne få de nye enheder 
billigere, såfremt du ønsker at sælge den brugte. 
Dermed kan du som kunde opgradere dit udstyr 
uden at betale den fulde pris for det nye.

Hvad sker der med enhederne, 
sikkerhed og CSR 
(Corporate Social Responsibility)?
Når du afleverer de gamle enheder, sender KLC 
Erhverv enhederne videre til Ingram Micro. Ved 
modtagelsen sikrer Ingram Micro at enheden 
er i den aftalte stand (vurderingen). Herefter 
fabriksgendannes enhederne, og enhederne 
dataslettes med en speciel software. Herefter 
videresælges enhederne, f.eks. til tredjever-
denslande hvor de bliver anvendt i forskellige 
sammenhænge blandt andet for at fremme vi-
den og uddannelse inden for informationstek-
nologien. Alternativt genbruges materiale fra 
enhederne til ny produktion. Nyeste modeller 
genbruges til videresalg i DK. 

Iphone 7

•  Skærm 4,7” (diagonalt) LED¬baggrundsbelyst 
Multi-Touch-skærm af næste generation med 
IPS-teknologi og en ny Taptic Engine

• Vægt 138 gram
• A10 Fusion-chip
• Helt nyt 12 MP kamera

Iphone 7 Plus 

•  5,5” (diagonalt) LED¬baggrundsbelyst Mul-
ti-Touch-skærm af næste generation med 
IPS-teknologi og en ny Taptic Engine

• Vægt 188 gram
• A10 Fusion-chip
•  Helt nye 12 MP kameraer med vidvinkel-  

og teleobjektiv

Begge fås i jetsort, sort, sølv, guld og rosaguld 

NB: iPhone 7 og iPhone 7 Plus er stænk-, vand- og støvafvisende.  
De er testet under kontrollerede forhold i et laboratorie og blev IP67-klassificeret i henhold til IEC-standard 60529.  

Stænk-, vand- og støvafvisningsgraden er ikke permanent og kan formindskes ved almindelig brug. Undlad at oplade en våd iPhone.  
Se i brugerhåndbogen, hvordan du rengør og tørrer den. Garantien dækker ikke væskeskade

Betingelser
• Telefonen må max være 2 uger gammel
• Forudbetaling pr. kvartal eller up-front
• Flexibel binding

Safepack
Insurance

Fordele med Safepack Finance:
Sikre dine virksomhedsmobiler
Ingen større udgifter (til erstatning af terminal)
Hurtig service
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Samsung Galaxy A3 (2016)

• Tynd smartphone designet i glas og metal
• Tag sjove selfies med 13 MP-kamera og cool fotofunktioner 
• Rigtig skarpe billeder under begrænsede lysforhold 

Samsung Xcover 3

• Vand- og støvtæt i henhold til IP67
• Tåler temperaturer fra -20°C til +60°C.
• 2200 mAh batteri giver længere batteritid

Samsung Galaxy S7 og S7 Edge

• S7 Skærm 5,1” Super Amoled/S7 Edge 5,5” buet display
• Længere batterilevetid og hurtigopladning
•  S7 beredt. Spildt kaffe, øsende regn eller store snedriver – det er 

intet problem. Galaxy S7 er både vand*- og støvbestandig. 
•  * Vandbestandig ned til 1,5 meters dybde i 30 minutter og 

støvtæt i henhold til IP68-klassificeringen 

Hvad en telefon kan
Ved at flytte grænserne for hvad en telefon kan, vil vi fuldstændig 

ændre måden du deler minder og oplevelser på. Og det er  
det største der vil ske for telefoner, nogensinde.

UNSEEN  
STRENGTH
STARTS  
HERE

PanzerGlass har et sortiment med over 100 modeller til smartphones og  
tablets, hvor andre mærker/produkter kun har mellem 5 og 10 modeller  

og ingen til tablets.

PanzerGlass er lavet af 0,40 mm glass, hvilket gør det stærkere en andre  
produkter på markedet.

Ifølge TÜV-test, er PanzerGlass det stærkeste på markedet.

CRYSTAL
CLEAR

SHOCK 
RESISTANT

100% 
TOUCH

ANTI 
SCRATCH

STRENGTH TEST WINNER



GIV VIRKSOMHEDEN ET 
LØFT

 MED 
DANMARKS SMARTESTE IP-TELEFONI

GØR ARBEJDSDAGEN 
MERE EFFEKTIV MED 
3KONTAKT
 

 
Med 3Kontakt fra 3Business vælger du selv, 
om du vil bruge softphones, IP-bordtelefoner eller 
smartphones – det er helt op til dig. Samtidig får du 
en masse funktioner, som kan lette arbejdsdagen, 
bl.a. en virtuel assistent kalenderintegration og 
intelligent omstilling i skyen. 

Vil du høre mere om Danmarks smarteste IP-løsning 
til virksomheder? Og vil du have et helt enkelt, 
prisstærkt abonnement, som du frit kan bruge i 
40 lande? Så kontakt din lokale 3Business-partner 
KLC Erhverv.

FÅ DATA OG TALE I 40 LANDE– UDEN DET KOSTER EKSTRA

Med venlig hilsen
KLC Erhverv og 3Business
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KLC Erhverv samarbejder med•  IP og mobiltelefoni
•  Mobiltelefoner, tablets og PC
•  Bredbånd og Fiber i hele Danmark
•  Headset til mobil og kontor
•  Drift og support af hele din løsning

Hjørring
Frederikshavnsvej 74
9800 Hjørring
Tlf. 96239899

København
Industriholmen 15
2650 Hvidovre
Tlf. 33210721

Lyngby/Virum
Hummeltoften 49
2830 Virum
Tlf. 70254445

Silkeborg
Priorsvej 5
8600 Silkeborg
Tlf. 88448686

Vejle
Horsensvej 72
7100 Vejle
Tlf. 75829466


