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– Små og mellemstore virksomheder 

Måske er du allerede i skyen – du ved det bare ikke. I det sidste årti er flere 
 og flere tjenester flyttet i skyen (cloud), og det omfatter også telefoni.  
Med ’skyen’ menes naturligvis ikke en konkret himmelformation, men 
et datacenter (eller en meget stor computer, om du vil), hvor dine data 
er placeret. En god leverandør fordeler endda data over flere forskellige 
datacentre.  
Er du en del af de stadigt flere små og mellemstore virksomheder, der vælger 
en cloud-baseret løsning – lige som de store virksomheder? Ellers er det bare 
med at komme i gang. Bedre sikkerhed, omkostningsbesparelser, fleksibilitet 
og øget produktivitet bør være argument nok. 

Skyen kan bidrage med mange gode ting til din virksomhed, herunder 
omkostningsbesparelser og fleksibilitet. Lige fra enkle kundeinteraktioner 

og mulighed for gnidningsfrit hjemmearbejde til større driftseffektivitet: 
Det er både gavnligt (og simpelt) at give dine medarbejdere friheden 

til at arbejde hvor som helst. Og desuden få de samme muligheder 
som større virksomheder allerede har; velkomstsvar, ringegrupper, 
natsvar osv.

Hvorfor skyen? Mange brugere af skyen fortæller, at deres oplevelse 
med cloud-baserede løsninger har været positiv eller meget positiv. 

Mange melder desuden tilbage, at deres flytning til skyen har givet det 
ønskede resultat, ikke mindst når det gælder omkostninger og fleksibilitet. 
På vores hjemmeside kan du læse, hvordan nogle af vores andre kunder har 
oplevet det at flytte deres løsning til KLC Erhverv.

Når du bruger vores hostede løsning, sparer du penge på indkøb af dyre 
softwareapplikationer. Du skal heller ikke punge ud for dyre opdateringer, for 
du har altid de nyeste versioner lige ved hånden. Derudover – og det er vigtigt 
i disse usikre tider – giver skyen dig mulighed for hurtigt at øge eller reducere 
din kapacitet, når du har brug for det.

Mikkel Dodt Fregerslev
Partner
KLC Erhverv  

Sådan kan du drage fordel 
af telefoni i skyen 

Foto: Bjørg de Meza Espersen

    
Hos KLC Erhverv finder du de bedste  

produkter til kommunikation

Voyager 5200 Office/ 
USB-A / 1-vejs
Forbindes nemt til bordtelefon med 1-vejs Voyager 5200  
Office-basen og/eller til din mobiltelefon

• Diskret bærestil og heldagskomfortabelt
• Et headset i lommeformat er perfekt til dem på farten
• Støjdæmpende design med fire mikrofoner
• WindSmart-teknologi giver brugerne den bedste oplevelse til udendørs brug
• P2i-imprægnering giver fugtbeskyttelse
• Et Office Bluetooth® trådløst headset-system, som kan implementeres globalt

Voyager 4210 M-Office 
Mono / USB-C / 2-vejs
Forbindes nemt til din bordtelefon med 2-vejs Voyager 
4200 Office-basen, din mobiltelefon eller din PC/MAC

• Klasse 1 Bluetooth® rækkevidde op til 90m
• Hovedbøjle med heldagskomfort
• Dynamisk mute-advarsel giver dig besked hvis du taler 

imens headsettet er på mute
• Opkaldsindikator fortæller andre, at du taler
• To mikrofoner hjælper med at blokere baggrundsstøj  

for dem i den anden ende af kaldet.
• Denne M-version har dedikeret  

Microsoft Teams-knap til øjeblikkelig adgang

Voyager 4245 Office 
konvertibelt & 
2-vejs (MS-Teams)
Mere komfort, mindre vægt. Markedets  
letteste Bluetooth headset
 
• To-vejs - til PC, bordtelefon, mobil.
• Konvertibelt - tre bærestile, til alles behov.
• Trådløs rækkevidde op til 100 m
• Kontinuerlig batterilevetid + nemt batteriskift, selv under kaldet.
• Støjdæmpende mikrofon samt SoundGuard støjbeskyttelse
• Lang mikrofon-arm giver optimal mikrofon-positionering
• Microsoft Teams version, dvs. med dedikeret knap til  

direkte adgang til Teams-møder
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Unisynk  
USB-C Slim
vægopladersæt
• Strømstyrke: 20 W

• 2 meter langt kabel

• USB-C-stik

Konftel C20Ego  
videokonference
• Videopakke med kamera og  

konferencetelefon

• Ideél til mindre rum med op  
til 6 personer

• USB HUB til forbindelse af  
Kamera, konference telefon  
og skærm med blot 1 kabel

Evolve2 65 Duo – Bluetooth 
headset til PC og mobil
Imponerende opkaldskvalitet

• Jabra har nemlig udstyret dette headset med kraftige, 
lækagetolerante 40 mm-højttalere og Jabras mest  
avancerede digitale chipset nogensinde

• Når du tager Evolve2 65 på, forsvinder støjen omkring  
dig med det samme

• Jabra har videreudviklet Evolve-seriens busylight,  
så det nu kan ses fra alle retninger

• Batteri med stor kapacitet

Voyager 4220 UC 
USB-A
Trådløst Bluetooth headset  
med hovedbøjle

• On-Call indikator der signalerer  
du er i et opkald

• Class 1 Bluetooth med en  
rækkevidde på op til 30m

• SoundGuard DIGITAL teknologi  
sikrer avanceret akustisk beskyttelse

• 15 timers lyttetid på en opladning

Erhvervstelefoni fra Uni-tel 
– et fremtidssikret valg

Uni-tel leverer markedets mest fleksible  
erhvervstelefoni. På en platform, der hele 
tiden tilpasses tidens krav. Med Uni-tel 
får I en løsning, der altid matcher jeres 
forretning. Uanset hvilken retning den 
bevæger sig i.

Kontakt KLC Erhverv i dag og få adgang 
til fremtidens erhvervstelefoni med det 
samme.

Tag fat i KLC 
Erhverv og kom 

godt i gang

 Wireless Charging 
Compatible

Anti-Yellowing Recycled Material2 x Military Grade Std.Easy Snap on/offShock Resistant Scratch Resistant Easy InstallationStandard Fit DesignSUPER+

PanzerGlass™ skærmbeskyttelse
til din telefon og tablet.

Skærmbeskyttelse
• Påvist at dræbe op til 99,99% af de mest almindelige 

overfladebakterier i løbet af 24 timer

• Ny bæredygtig FSC® mærket emballage

• Beskytter hele skærmen

• Ridsefast

• Stødabsorberende

• Afvisende over for fingeraftryk

• Nem montering.

Covers
• Påvist at dræbe op til 99,99% af de mest almin delige 

overfladebakterier i løbet af 24 timer

• Kompatibel med trådløs opladning

• Ridsefast

• Stødabsorberende

• Military grade standard

• Ændrer ikke farve over tid

• Ny bæredygtig FSC® mærket emballage.

Pakkeløsning m.  
Studio P5 & Sync 20+
Personligt kamera med enestående højttalertelefon

• Alt hvad du behøver for at kunne mødes, uanset hvor du sidder.

• Enestående kameraoptik, med automatisk kompensation for  
svagt lys - og 80 graders vidvinkel (DFOV).

• Indbygget retningsmikrofon i P5

• Integreret privatlivs-afskærmning

Bedre lyd – Bedre billede 
– Bedre oplevelser
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Danboligs filial på Bornholm er med 
næsten 400 solgte boliger om året blandt 
Danmarks absolut travleste ejendoms-
mæglere. Af deres fjorten ansatte kører 
ni omkring på øen som mæglere, mens de 
øvrige styrer kontorerne i Rønne og Nexø. 
At binde de travle medarbejdere godt 
sammen stiller åbenlyse krav til telefon-
systemets stabilitet og fleksibilitet, men 
det var nu ikke primært det, der optog 
ledelsen, da de for nylig valgte en Uni-tel-
løsning leveret af KLC Erhverv.

”Det er helt afgørende for os at handle 
lokalt. Vi skal have nogen personer, vi 
kan tale med. Nogen vi kender og har 
en relation til. Det system, vi havde før, 
fungerede faktisk også, men jeg blev 
ringet op hvert halve år og havde fået 
en ny rådgiver, og de kendte ikke vores 
løsning og vores behov. Så vi foretrækker i 
høj grad at gøre det lokalt”, siger Martin W. 
Kok-Hansen, som til daglig står i spidsen 
for den Bornholmske virksomhed.

Fikset på nul komma fem
Selvom det at have folk, han kender, tæt 
på, i meget høj grad handler om at støtte 
op om det lokale erhvervsliv, lægger han 
ikke skjul på, at det nære forhold også på-
virker den service, han oplever til daglig.

”Vi forventer, at telefonien skal virke, og 
det gør den. Men hvis vi alligevel har en 
udfordring, gider vi ikke sidde og vente i 
kø. Vi sender en mail eller ringer, og så er 
det som regel fikset i løbet af nul komma 
fem”, siger Martin W. Kok-Hansen. Han 
tror på, at den lokale tilstedeværelse af 
forhandleren giver et andet forhold til 
selve det at levere en god service.

”Det giver noget andet, når det er nogen, 
man møder lokalt. Hos andre kan man føle 
sig som et nummer i køen. Her virker det, 
og har man problemer, så ordner de det 
med det samme. Også hvis det er i week-
enden. De ved, hvor meget det betyder 
for os, at tingene fungerer”, siger Martin 
W. Kok-Hansen.

Nem opsætning
På den tekniske side har ledelsen hos 
Danbolig stort set ikke rørt systemet, 
hvilket er præcis som de har ønsket det. 

”Vores faste kontakt hos KLC Erhverv 
har fået opgaven og tilpasset det som vi 
gerne ville have det. F.eks. har vi vagtte-
lefoner på, og derfor skal det være nemt 
at vælge, dem der har weekendvagten, så 
telefonen altid kommer videre til den rig-
tige. Men vi har stort set ikke gjort noget 

selv. Vi har talt sammen om vores ønsker, 
og så har de ordnet resten”, siger Martin 
W. Kok-Hansen.

Prisen er ikke afgørende
Telefoni er kendt for at være et prisføl-
somt område. Om end en smule mindre, 
når det kommer til erhvervstelefoni. Fra 
Danbolig på Bornholm er signalet klart: 
Andre ting er vigtigere.

”Man kigger jo altid lidt på prisen, men det 
er i sidste ende ikke det, der afgør det for 
os. Måske, hvis der er meget stor forskel, 
men mange gange er det ret tæt. Igen 
er det vigtigere for mig, at det er lokalt, 
og det betaler jeg gerne ekstra for. Men 
det er faktisk en lille smule billigere end 
den løsning, vi havde før”, siger Martin W. 
Kok-Hansen.

” Når vi har en udfordring,  
gider vi ikke sidde og vente i kø”
For Danbolig på Bornholm har det meget høj prioritet  
at have en telefonileverandør med lokalkendskab.  
Men selvfølgelig skal drift og service også spille.

Kort om  
Danbolig Bornholm

Travlhed og traditioner
•  Danbolig på Bornholm har  

14 medarbejdere og kontorer  
i Rønne og Nexø

•  Omtrent hver tredje ejendom på 
Bornholm sælges gennem en af 
deres butikker

•  Firmaet drives af Ole & Martin 
W. Kok-Hansen, som har  
solgt ejendomme på  
Bornholm siden 70´erne

Enkel telefoni
•  Telefonien hviler på  

Uni-tels One-Connect 
•  Løsningen er installeret og 

drives af KLC Erhverv

KLC Erhverv har varetaget driften af 
telefoni og internet på alle OK-Fondens 
plejehjem og bosteder i hele Danmark si-
den 2008. For økonomichef, Finn Dorner, 
er der flere gode grunde til at holde fast 
i det gode samarbejde. En af dem er, at 
fondens område stiller nogle ekstraordi-
nært høje krav til stabilitet i kommunikati-
onsvejene.

”Vi har et par og tyve enheder i Danmark, 
og de er allesammen ekstremt afhængige 

af at kunne komme i kontakt med læger 
og pårørende 24-7. Vores ansatte bliver 
meget frustrerede, hvis telefonerne ikke 
virker, og kaldeanlægget skal også virke. 
Det drejer sig jo om syge og ofte svagelige 
mennesker”, forklarer Finn Dorner.

Effektivt samarbejde
Der er således meget lidt plads til udsving 
i driften. Når det uundgåelige ind i mellem 
sker, at der indtræffer problemer, er det 
altafgørende, løsningen kommer lynhur-
tigt. Netop dette fremhæver Finn Dorner 
som en afgørende kvalitet i samarbejdet 
med KLC Erhverv i Virum.

”Når vi henvender os, går det stærkt. 
Vores primære kontaktperson, Christian 
Ostenfeld, svarer ikke først tilbage og for-
klarer tingene. Han svarer tilbage og siger, 
at nu er det løst”, siger Finn Dorner og 
forklarer, at KLC Erhverv også har en rolle 
i forhold til at koordinere mellem deres 
forskellige leverandører af teknologi.

”Telefoni er specielt her, fordi det skal 
kunne spille sammen med IT og nødkalde-
anlæg til beboerne. Christian ved, hvem 
han skal samarbejde med, og vi kan bede 
de andre om at tage dialogen med ham i 
stedet for, at vi skal ind over som mellem-
led”, siger Finn Dorner.

En partner med stort kendskab
Konkret benytter OK-Fondens plejehjem 
og bosteder kaldesystemet Tunstall, 

mens de får leveret IT af ATEA. Telefoni og 
internet er hovedsageligt baseret på TDC, 
men Finn Dorner ser det som en fordel at 
have KLC Erhverv som kontakt i stedet. 
Ikke mindst, fordi KLC Erhvervs kendskab 
til OK-Fonden er både dybt og bredt.

Uvildig rådgivning – også om priser
Den tillid, han har, hænger også sammen 
med, at KLC Erhverv ikke har nogen inte-
resse i at anbefale én operatør frem for 
en anden. De kan tværtimod tillade sig at 
være helt neutrale og nøgterne og anbe-
fale det, som både er bedst og billigst.

”Når vi bliver kontaktet af andre selskaber, 
kan vi vende det med KLC. Fordi de ikke 
bundet op på en bestemt udbyder, får vi 
en uvildig rådgivning om, hvad der samlet 
set er billigst. Det betyder meget, at vi 
ikke behøver bruge tid på at diskutere det 
med andre”, siger Finn Dorner.

Anbefaler det gerne
Han er ikke et sekund i tvivl om, at de 
får noget for pengene, og han tøver da 
heller ikke med at anbefale KLC Erhverv. 
Også selvom behovet måtte være knap så 
avanceret som hos OK-Fonden.

”Jeg vil helt sikkert anbefale andre at 
bruge KLC Erhverv. Jeg har sågar anbefalet 
det til min kone, som er tandlæge. De kan 
også hjælpe små virksomheder”, siger 
Finn Dorner.

Kundecase

Kundecase En uvildig rådgiver tæt på
For OK-Fonden handler samarbejdet  

med KLC Erhverv om driftssikkerhed, tillid og  
at have den rigtige knowhow tæt på.

Fakta om Ok Fonden
•  KLC Erhverv har varetaget OK- 

Fondens IT- og telefoni siden 
2008.

•  Samarbejdet involverer bl.a. 
integration til systemer fra 
Tunstall, som udvikler teknologi 
til plejesektoren.

•  Ud over almindelig drift og 
udvikling på lidt over 20 boste-
der fungerer KLC Erhverv som 
uvildig rådgiver og sparrings-
partner i spørgsmål om it- og 
telefoni.
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Telefoni er et område i konstant udvikling. Hos KLC Erhverv står 
vi altid klar med ny teknologi, som kan løfte vores kunders ser-
vice og effektivisere og forbedre hverdagens mange små og 
store opgaver. Vi bringer her et overblik over nogle af de mulig-
heder, vores samarbejdspartner Uni-tels platform indeholder. 
Måske bruger I dem allerede. Eller er det blevet tid at tage nye 
features i brug?

Integration mellem mobil og fastnet
Flyt kald fra fastnet over på mobilen med et enkelt klik. Og gør 
det smart: i fanen ”Kollegaer” vises fx kald, der endnu ikke er 
besvaret hos dine kollegaer. Se hvor kaldet til kollegaen kommer 
fra, før du beslutter, om du vil trække det til din mobil.

Brugervenligt dashboard
Med Dashboard kan I skabe en brugerflade, der passer til hver 
enkelt. Brug det til omstilling, træk af kald, søgning på brugere 
og vigtige driftsinformationer: hvor mange er i kø? Hvor længe 
har de ventet? Hvad er den længste ventetid og den samlede  
taletid for hver bruger?

Omstilling via mobilen
Hold serviceniveauet højt, når I er på farten. Installer en app 
og omstil let og elegant til kollegaer eller køer i virksomheden.  
Appen skifter automatisk til kontaktliste-visning, når et kald 
starter, så du straks får vist ledige kolleger eller selvvalgte  
favoritter.

Ring via Microsoft Teams
Microsoft Teams er blevet centrum for mange virksomheders 
kommunikation. Via One-Connect kan vi integrere jeres telefoni 
100% i Teams. Så har I al kommunikation samlet ét sted. Inklusi-
ve alle de funktioner, I er vant til fra jeres telefoniplatform.

Smart statistikmodul
Undgå tabte opkald fra jeres kunder. Få overblik over jeres  
kaldshistorik og se, hvornår der er mest travlt. Udform vagt- 
planen ud fra fakta. One-Connect indeholder et enkelt statistik-
modul, som er let at bruge, og hvor I selv kan vælge, de data og 
diagramtyper, I foretrækker.

Mange af vores kunder bruger Uni-tels alsidige telefoniplatform 
One-Connect. Måske gemmer platformen på muligheder,  

der kan gøre hverdagen lettere for jer.

Én platform  
– mange muligheder

Der er meget at sige om moderne erhvervstelefoni. Og 
de fleste af jer, der er kunder hos KLC Erhverv, er på et 
højt niveau. Men det er sjældent, at noget ikke kan blive 
endnu bedre. Løb gennem listen her og overvej, om der 
er noget, I ikke bruger, som I gerne vil høre mere om! 

• Overblik over køer
• Gratis interne kald
• Intern og ekstern omstilling
• Telefonsvarer og voicemail
• Tilpasset automatisk viderestilling ved optaget
• Vælg selv hvilket nummer der vises ved opkald
• Banke på-funktion
• Forstyr ikke-funktion
• Tilpasning af velkomsthilsen, svar ved kø og ventemusik

Alt det andet

Tag telefonsystemet  
med i lommen

Vores telefoni-app er udviklet til både iOS 
og Android. Den er let at i bruge, og det 
bliver endnu lettere, hvis vi hjælper dig i 
gang. Den indeholder bl.a. …

Mobil omstilling
Omstil kald til kollegaer eller køer

Køer
Meld dig nemt ind og ud af køer

Kontakter
Se detaljer på alle dine kontakter

Profiler
Lav personlige og automatiske profiler

Visuel telefonsvarer
Aflyt, spol, slet, ring tilbage, videresend

Træk kald
Fra desktop til mobil – eller omvendt  
– med ét klik

Hiv fat i din kontaktperson hos KLC Erhverv, 
hvis du vil have hjælp til at bruge det mobile 
omstillingsanlæg bedst muligt.
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Der er, som man siger, løbet noget vand 
gennem åen, siden Hans Jørgen Eriksen 
afholdt sin første auktion i en gammel ga-
rage med en hammer i hånden. I dag, 36 år 
senere, er den tidligere advokats livsværk, 
Holstebro Auktioner, et af landets mest 
respekterede auktionshuse. I 2019 valgte 
de at skifte deres gamle teleudbyder ud 
med KLC Erhverv. Det har de ikke fortrudt.

”Vi er lidt specielle, fordi vi har mange 
forskellige lokaler, og vi arbejder over hele 
landet. Vi har også betjening af kunder på 
skæve tider og aften og weekend. Det te-
lefonsystem, KLC Erhverv har designet til 
os, passer fantastisk godt til vores måde 
at arbejde på. Og så har vi hele vejen fået 
en vanvittig fin service”, siger Hans Jørgen 
Eriksen.

Gennemsigtige regninger og  
teknologisk fremskridt
I en travl hverdag var det at skifte 
teleudbyder en beslutning, der krævede 
modning. Telefoni er vigtig infrastruktur, 
som ikke tåler udfald. I sidste ende var det 
dog ikke teknologi, men et stærkt ønske 
fra bogholderiet om en udbyder med mere 
gennemsigtige regninger, der gjorde ud-
faldet. Det viste sig dog hurtigt, at skiftet 
gjorde mere end at lette bogføringen.

”Vi har fået en meget fin gennemsigtighed 
på alle leder og kanter med hensyn til vores 
regninger. Det betyder, at vi har sparet 
penge, men vi har også fået en langt bedre 
løsning. I det daglige arbejde er det faktisk 
lidt af en milepæl og et stort teknologisk 
fremskridt”, siger Hans Jørgen Eriksen.

Skift til ren mobilløsning
Noget af det helt afgørende var, at KLC 
Erhverv efter at have set på forretningen 
anbefalede en ren mobilløsning. Holstebro 
Auktioner så det ikke som et oplagt valg til 
at begynde med, men de ændrede hurtigt 
holdning.

”Vi var meget skeptiske overfor at få 
en ren mobilløsning, men i dag er jeg 
overhovedet ikke i tvivl om, at det var det 
eneste rigtige. Det letter dagligdagen helt 
enormt. Samtidig sparer vi på vedligehold 
af apparater, omstilling osv.”, siger Hans 
Jørgen Eriksen.

Satsningen på en ren mobilløsning viste 
sig i øvrigt også at medvirke til en mere 
udstrakt brug af mobilen til mange andre 
formål. Lige fra basale værktøjer som 
lommelygte og kamera, som er nødvendi-
ge redskaber i vurderingsopgaver, til at slå 
aktuelle guldpriser op på nettet.

Problemfri indfasning
Hans Jørgen Eriksen erkender, at skiftet 
var forbundet med en vis nervøsitet, men 
indfasningen af det nye system forløb 
helt uden problemer.

”Det gik ualmindeligt smertefrit. Vi havde 
ingen interne resurser til at hjælpe, men 
der var ingen problemer overhovedet. Det 
virkede perfekt fra det ene minut til det 
andet”, siger Hans Jørgen Eriksen. Det gør 
det stadig, og skal noget justeres, er det 
ligetil, forklarer han.

”De ved, hvem vi er, og kan straks se vores 
problemer. Der er ikke forklaringsproble-
mer, omstillinger og telefonsvarere med 
lange køer. Og så er det folk med rigtig 
meget erfaring, der virkelig ved, hvad de 
taler om”, siger Hans Jørgen Eriksen, som 
ikke tøver med at anbefale andre at gå 
samme vej.

En oprigtig anbefaling
”Vi kan altid få fat på dem. Og hvis man 
lægger besked, bliver der ringet tilbage 
prompte. Vi vil i den grad anbefale dem til 
andre. Det er helt oprigtigt”, fastslår Hans 
Jørgen Eriksen.

”De ved virkelig, hvad de taler om”
Holstebro Auktioner skiftede til KLC Erhverv i 2019. Deres dom et år senere er klar:  

Både teknologi og service har fået et markant løft.

Kundecase

Kundecase

Om Holstebro Auktioner
•  Holstebro Auktioner blev stiftet 

i 1985 af den tidligere advokat, 
Hans Jørgen Eriksen.

•  Holstebro Auktioner er baseret i 
Holstebro, men har aktiviteter i 
hele landet.

•  Huset har afholdt hundredevis 
af auktioner med salg fra private, 
dødsboer, konkursboer, SKAT,  
Politi og advokater.

Om telefoni
•  KLC implementerede ny  

telefonløsning i 2019.
•  Løsningen er 100% mobil.
•  De er fem medarbejdere på 

telefonløsningen.

Kort om Letsmove

Fra Fitness og hård S 
tyrketræning til Yoga

•  Letsmove blev stiftet i 2010 af 
Helle Birgitte Hansen og hendes 
mand Jan Martin Hansen og 
har siden vokset til nu at have 
aktiviteter i 7 lejemål i  
Humlebæk Center fordelt på  
mere end 1000 m2

•  Centeret har 3-4 fuldtids- 
ansatte og 30 timeansatte

•  Letsmove har mange forskellige, 
ofte individuelt tilpassede 
træningstilbud, i alt inden for 
Styrke- og Cirkeltræning,  
24-7-365 Fitness, Spinning, 
Reformer samt 45 ugentlige 
holdtilbud inklusive en Yoga-
afdeling

Enkel telefoni

•  Letsmove har en One- 
Connect-løsning fra Uni-tel

•  Løsningen drives af KLC Erhverv
•  Letsmove har været kunder hos 

KLC og Uni-tel siden 2017

Letsmove i Humlebæk har et stort og  
varieret udbud af træningsformer. De 
mange medlemmer har forskellige behov, 
og der skal være noget for alle. Når det 
kommer til valg af telefoni, er der til 
gengæld kun ét behov, der tæller, og det 
kommer fra stedets daglige leder, Helle 
Hansen.

”Vi valgte den nye løsning på grund af 
prisen. Da vi skiftede, kunne vi jo ikke vide, 
om det var rigtigt, at det, KLC Erhverv 
kom med, virkelig var mere stabilt end det 
gamle. Men vi kunne se med det samme, 
at det ville give os en økonomisk fordel”, 
siger hun.

Langt bedre stabilitet
I dag, hvor løsningen har kørt i tre år, ved 
folkene bag det nordsjællandske motions-
center med sikkerhed, at løftet fra KLC om 
både lavere pris og højere stabilitet holdt 
vand.

”I forhold til stabiliteten har der været stor 
forskel. Siden vi skiftede, har vi ikke haft 
nogen udfald overhovedet. Dækningen er 

også god i udlandet”, siger hun.

En enkel opsætning
Mens stabilitet er indiskutabelt vigtig, har 
Letsmove til gengæld ikke behov for et 
stort og avanceret system. Det skal grund-
læggende bare fungere og have en række 
standardfunktioner. God sammenhæng 
mellem mobil og fastnet, telefonsvarer og 
nem omstilling er svært at komme uden 
om, selv for mindre virksomheder.

”Vi er et lille sted, så det eneste, vi be-
høver, er en fastnettelefon og en mobil, 
som er tilknyttet, sådan at vi kan ringe 
sammen internt mellem receptionen og 
mig”, siger Helle Hansen.

Dermed har Letsmove fået sig et godt og 
stabilt system uden mange dikkedarer, 
og netop det har faktisk gjort det endnu 
billigere, end det var til at begynde med.

Billigste løsning
”Sælgeren gik meget op i det med service, 
og det var også vigtigt i opstarten, da vi 
skulle indtale nye beskeder og den slags. 

Men siden har det bare kørt”, siger Helle 
Hansen. Én service har hun dog brugt, 
men den var gratis.

”KLC har lige tjekket op på, om jeg stadig 
har den billigst mulige løsning, og det har 
jeg. Det er positivt, for jeg går ikke selv 
ud og søger, om jeg altid har det billigst 
mulige”, siger hun.

"Fordi der aldrig er  
noget i vejen"

Motionscenteret Letsmove fik både bedre og  
billigere telefoni, da de takkede ja til KLC Erhvervs  

tilbud om at skifte til Uni-tel.
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HPE Aruba Instant ON 
AP22 (RW)  

• Trådløs forbindelse 
• Bluetooth, Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz 
• Væg/loftsmonterbar

Lenovo ThinkPad P15v
• Core i7 11800H / 2.3 GHz
• Win 10 Pro 64-bit
• T600
• 16 GB RAM
• 512 GB SSD TCG Opal Encryption 2, NVMe
• 15.6" IPS 1920 x 1080 (Full HD)
• Wi-Fi 6   

*Findes også i Business Edition som inkluderer
XR20 Business edition: PanzerGlass, trådløs lader, 1 gratis skærmskifte i op til et år efter købet
G21 & T20 Business edition: Nokia clear case, PanzerGlass, 3 års garanti med DHL afhenting, 3 års månedlig sikkerhedsopdatering

HMD Global Oy is the exclusive licensee of the Nokia brand for phones & tablets. Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation. 
All specifications, features and other product information provided are subject to change without notice. Variations on offering may apply. 
Check local availability.

Nokia T20 BT Keyboard

Nokia BH805

Nokia T20* 

Nokia G21*

Nokia XR20*

3-dages batterilevetid, dobbelt 
så mange sikkerhedsopdateringer 
som konkurrenterne og 2 års 
softwareopdatering

Nokia G21
Den holdbare, Designet til det 
lange løb med 4 års månedlige 
sikkerhedsopdateringer

Nokia XR20
Støjreducerende øretelefoner 
op til 25 db og op til 36 timers 
afspilning

Nokia BH805

Opgrader din produktivitet 
med en tablet designet 
til at holde

Nokia T20 + 
tastatur cover

Sikre Nokia-enheder til forskellige forretningsbehov 
til priser, du vil elske endnu mere.
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Få markedets
stærkeste netværk

Grønne løsninger
 

Vi arbejder hele tiden på at minimere 
vores CO2-aftryk og levere bæredygtige 
løsninger. Vi har blandt andet omstillet 

vores datacentre til grøn energi. 
 
 

GlobalConnect i tal
 

5 lande - Danmark, Sverige, Norge, 
Finland og Tyskland
100.000 km fibernet
Oppetid på 99,99%

28.000+ kunder
 

Vi forbinder Norden
 

I over 20 år har GlobalConnect bundet 
Norden sammen med digital infrastruktur, 

så vi i dag er et af verdens stærkeste 
digitale samfund. Mere end 50% af den 

danske datatrafik løber via vores fibernet.
 
 

Gør vision til virkelighed
 

Vi kan som de eneste i Norden levere et 
sammenhængende IT-økosystem til hele 
værdikæden – fra fiber i jorden til data i 

skyen. Derfor kan vi hjælpe jer med at gøre 
visioner til virkelighed.

 
 

 Tjek om I kan få fiber på 
globalconnect.dk/fiber

Er det nu, I skal investere i fibernet? Eller kan jeres xDSL-forbindel-
se fint løfte behøvet flere år endnu? Har I brug for dedikeret VoIP? 

KLC Erhverv leverer internet i høj kvalitet i hele Danmark. Vi er uaf-
hængige af bestemte operatører og hjælper jer med at træffe det 
valg, der passer bedst til jeres situation. Få et hurtigt overblik over 
mulighederne her på siden.

Fibernet
Fibernet er den nye standard inden for lynhurtige internetfor-
bindelser. Den nye teknologi bruger lyslederkabler i stedet for de 
traditionelle kobberkabler og er både lynhurtig og ekstremt stabil. 
Med fibernet får I rigeligt med kapacitet til alle i virksomheden. I 
kan vælge præcis den båndbredde, I har behov for, og nyde optimal 
driftssikkerhed.

xDSL
Selvom xDSL kaldes ’traditionelt internet’, behøver det på ingen 
måde være langsommeligt. xDSL-forbindelsen kommer ind via 
kobbernettet og giver jer solide båndbredder, der fuldt ud opfylder 
behovene for internet i selv de mest travle moderne virksomheder. 
Mens xDSL ofte er en fin løsning, er der dog visse steder i landet, 
hvor det går langsomt.

Dedikeret VoIP
VoIP står for Voice over Internet Protocol. Ofte omtales det også 
blot IP-telefoni. Når vi taler om en dedikeret VoIP handler det om at 
isolere jeres IP-telefoni fra den ’almindelige’ internetforbindelse. 
Det giver øget stabilitet, højere sikkerhed og nemmere administra-
tion. Vi vil ikke anbefale løsningen til alle, men for mange er det det 
rette valg.

Internettet er en afgørende livsnerve for langt de fleste 
virksomheder. Der er ikke plads til afbrydelser. KLC Erhverv 
leverer løsninger i høj kvalitet til alle behov.

Stabilt og 
lynhurtigt internet

Sikre og lynhurtige  
forbindelser i hele 
Danmark

KLC Erhverv tilbyder fleksible og 
prisvenlige dataforbindelser i hele landet. 
Vi hjælper jer med at træffe det valg,  
som passer bedst til jeres situation. Så er 
I sikre på altid at finde den rette balance 
mellem investering og afkast.

Kontakt din lokale forhandler, hvis det er 
blevet tid til at overveje, om I har den  
rette løsning.



    

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

•  IP og mobiltelefoni
•  Hardware og software
•   Videomøder og  

Unified communication

•  Mobiltelefoner, tablets og PC 
•  Bredbånd og Fiber i hele Danmark
•  Headset til mobil og kontor
•  Drift og support af hele din løsning

Bornholm - KLC Erhverv 
Håndværkervej 2
3700 Rønne
Tlf. 56 95 90 50

Glostrup - KLC Erhverv
Naverland 1 A
2600 Glostrup 
Tlf. 70 26 30 00

Hjørring – KLC Erhverv
Frederikshavnsvej 74
9800 Hjørring
Tlf. 96 23 98 99

Holbæk - KLC Erhverv
Ved Faurgården 3
4300 Holbæk
Tlf. 88 44 70 70

København – KLC Erhverv
Industriholmen 15
2650 Hvidovre
Tlf. 96 27 27 27

Silkeborg – KLC Erhverv
Priorsvej 5
8600 Silkeborg
Tlf. 88 44 86 86

Virum – KLC Erhverv
Hummeltoftevej 49
2830 Virum
Tlf. 70 25 44 45

www.klcerhverv.dk

KLC Erhverv samarbejder med:


