
KLC Erhverv – Salg, 
Service og Support
af små og store
telefoni- og it-løsninger

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 besøger vi hvert år mere end 1.000 danske virksomheder i alle 
størrelser. Det betyder, at vores konsulenter dagligt lytter til virksomhedernes 
ønsker og behov. Dette kombineret med, at vi altid søger at � nde den mest for-
delagtige løsning, der matcher det ønskede i forhold til pris, kvalitet og dækning 
fra såvel lokale � berselskaber, som nationale mobilselskaber. Vi begrænser 
hverken os selv eller vores  kunder, men � nder den løsning der passer til dig. 

Det er blandt andet en af årsagerne til, at Din Hørespecialist har fundet sig bedre 
til rette i vores regi, frem for at være bundet til et netværk, der er ubrugeligt i 
deres afdeling i Odense.

Vi tager kundens parti, og du kan i en case om XL-Byg i det midtjyske læse om, 
hvordan konsulenten fra KLC Erhverv i Silkeborg proaktivt overvåger kundens 
løsning og foreslår besparelser i kundens favør – Det kalder vi troværdig rådgiv-
ning. Vi er lokale og løfter bestemt også gerne større opgaver. Læs f.eks. om vo-
res samarbejde med HusCompagniet på næste side.

Så når vi siger, at KLC Erhverv bør være et oplagt sted at hente inspiration, så 
mener vi det fra hjertet. Vi hjælper dig hellere end gerne med et forslag til en 
forbedret løsning,  og det uanset om din virksomhed er en enkeltmands-, mel-
lemstor- eller større virksomhed. Ikke to løsninger er ens, men alle vores løsnin-
ger kan tilpasses din virksomhed.

God læselyst

Mikkel Dodt Fregerslev

Hvor får du inspiration
til en bedre, mere moderne og måske også billigere kommunikationsløsning?

Hos KLC Erhverv besøger vi hvert år mere end 1.000 danske virksomheder i alle 
størrelser. Det betyder, at vores konsulenter dagligt lytter til virksomhedernes 
ønsker og behov. Dette kombineret med, at vi altid søger at � nde den mest for-
delagtige løsning, der matcher det ønskede i forhold til pris, kvalitet og dækning 
fra såvel lokale � berselskaber, som nationale mobilselskaber. Vi begrænser 
hverken os selv eller vores  kunder, men � nder den løsning der passer til dig. 

Det er blandt andet en af årsagerne til, at Din Hørespecialist har fundet sig bedre 
til rette i vores regi, frem for at være bundet til et netværk, der er ubrugeligt i 
deres afdeling i Odense.

Vi tager kundens parti, og du kan i en case om XL-Byg i det midtjyske læse om, 
hvordan konsulenten fra KLC Erhverv i Silkeborg proaktivt overvåger kundens 
løsning og foreslår besparelser i kundens favør – Det kalder vi troværdig rådgiv-
ning. Vi er lokale og løfter bestemt også gerne større opgaver. Læs f.eks. om vo-
res samarbejde med HusCompagniet på næste side.

Så når vi siger, at KLC Erhverv bør være et oplagt sted at hente inspiration, så 
mener vi det fra hjertet. Vi hjælper dig hellere end gerne med et forslag til en 
forbedret løsning,  og det uanset om din virksomhed er en enkeltmands-, mel-
lemstor- eller større virksomhed. Ikke to løsninger er ens, men alle vores løsnin-
ger kan tilpasses din virksomhed.

Hvor får du inspiration
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Android eller iOS? 
– her er de bedste iPhone 7 og Samsung Galaxy S8
 
Omsluttende in� nity-skærm Galaxy S8 ændrer billedet af en mobil, 
hvad angår brugeroplevelse og design. In� nity-skærmen gør ramme 
og kanter mindre fremtrædende og skaber et grænseløst udtryk. 
Knapperne er � ot integreret i skærmens grænse� ade og tilpasset 
efter skærmindstillingen
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Cloud Mobility 
Styrken i løbende udvikling
Maksimal værdi af jeres Skype-løsninger 
Med Cloud Mobility fra Uni-tel, får din virksomhed den 
maksimale værdi af jeres Skype-løsning. Vi kobler ganske 
enkelt alle medarbejdernes mobiltelefoner sammen med 
Skype-brugerne og giver dermed den fulde fleksibilitet til 
at kommunikere på tværs af alle platforme. 

Kontakt KLC Erhverv for mere information omkring  
Cloud Mobility fra Uni-tel.
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HusCompagniet A/S er en sværvægter indenfor byggeri af enfamilie-
huse i Danmark. Mere end 1.450 huse forventes  bygget alene i år. Den 
store volumen er dog ikke opstået af sig selv. Gennem årene er � rmaer 
købt op, nye afdelinger er åbnet og eksport har bragt virksomheden til 
både Sverige og Tyskland med egne afdelinger.

Den decentrale struktur i selskabet har medført et væld af løsninger 
der med årene ikke var helt tidsvarende. Nogle afdelinger har brugt den 
lidt forældede Scale løsning fra TDC, ISDN løsninger og en enkelt sågar 
en PSTN løsning. Ligeledes var såvel MPLS løsningen som de linjer den 
var baseret på en smule ustruktureret.

Efter dialog med � ere af de største teleselskaber stod det ret hurtigt 
klart at der var behov for � ere forskellige kompetencer og produkter. 
Både af hensyn til teknologier og med henblik på ikke at betale mere 
end nødvendigt for løsningen.

I den forbindelse indgik HusCompagniet et samarbejde med KLC Er-
hverv i Virum hvor man � k hjælp til at indhente tilbud fra diverse ope-
ratører og løsningsforslag til hvordan løsningen kunne skrues sammen. 

Efter en omhyggelig udvælgelses proces faldt valget på Microsoft 
Skype for Business, o�  ce 365, � berbaseret MPLS og en kombination 
af private og public cloud. Nicholas Hansen udtaler ”Cloud teknologien 
fra Microsoft giver os præcis de muligheder vi ønskede, til eksempel 
sparer vi ca. hvert andet fysiske møde for alle ledere væk – Vi bruger 
simpelthen Skype for Business i stedet. For at opnå det kortest mulige 
svartider til bl.a. HusCompagniets mange tegnere og arkitekter valgte 
vi til gengæld at bygge vores eget hostede datacenter i Danmark frem 

for at benytte datacentre i f.eks. Holland eller Irland”.
Om det at have en partner som KLC Erhverv med på rejsen siger Nicho-
las Hansen ”Det har sparet os for adskillige måneders research at træk-
ke på det store kendskab de har til telemarkedet, både hvad angår ny 
teknologi men også med hensyn til hvad tingene skal koste. På noget 
så lavpraktisk som sim-kort til alle vores tablets har vi f.eks. sparet næ-
sten 50%”, Nicholas Hansen fortsætter ”når der skal installeres skype 
klienter og headset til mere end 300 brugere på 15 lokationer i 3 lande 
har det også stor værdi at have en samarbejdspartner der kan hjælpe 
med det, og der har KLC Erhverv været til stor hjælp”.  

HusCompagniet � k
forspring gennem KLC Erhverv

Kundecase

    

Plantronics Voyager 
Focus UC 

• Bluetooth headset 
• Certi� ceret til Skype for Business 
• Til PC, mobil og tablet

Fuldt sortiment i headset
– til mobil, PC og IP-telefoni

Jabra Evolve 75 
 
Et trådløst headset med overlegen aktiv støj dæmpning (ANC) 
og indbygget busylight for at forbedre produktiviteten. Udover 
dobbelt Bluetooth®-forbindelse til to enheder, har Evolve 75 også 
en trådløs rækkevidde på 30 meter. 

Sennheiser DW Pro 2

Brugervenlighed og komfort er i højsædet. - 
komfortabel at have på dagen lang -  HD lyd 
giver en klar og varm lyd i høj kvalitet. 

Vidste du...
at den nemme og enkle omstil-
lings-APP i vores løsning er gratis 
og uden fordyrende licenser.

Vidste du...
at hos os kan du lade dine kunder indtale en 
telefonbesked til dig, når du f.eks. arbejder hos 
en anden kunde. Så modtager du beskeden i din 
indbakke, som en lyd� l. 
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Om du er til PC, Mac eller tablets � nder du det, du ønsker hos KLC Erhverv. 
Vi forhandler alle mærker og kan som oftest levere fra dag til dag.

Udstyr til IT og tele,
vi har begge dele

Yealink T46 IP-telefon  
 
en revolutionerende IP telefon for travle 
professionelle. Nyt design vises med høj 
opløsning på TFT farvedisplay og leverer en rig 
visuel oplevelse. Yealink Optima HD teknologi 
gør det muligt præcis og klar talekommunikation. 
Understøtter herunder EHS headset og USB. 
Med programmerbare taster. 

dbramante1928

Flot læder folio case, af dbramante1928, med den 
enkelte, klassike design beskytter din enhed samtidigt 
som den giver dig � ere forskellige synsvinkler. Casen 
foldes ud som en notebook og lukkes – Findes i � ere 
farver og modeller med en gemt magnet.

Fujitsu B24W-7 LED - LED-skærm

6

LG 8815

Med 12 programmerbare taster kan 
du ringe og viderestille direkte med et 
tastetryk, oprette genveje til funktioner, 
se status på kolleger og meget mere.

Vidste du...
at med en løsning fra os, kan du sagtes have 
både et bord apparat samt en mobiltelefon. 
De vil begge få samme nummer, og ringer også 
på samme tid! Det kalder vi ”nemt og enkelt”.

Vidste du...
at hos os kan vi lave en løsning, hvor du blander 
mobil-nettene, som du ønsker det. F.eks. kan kontor-
personalet have mobilnumre, som benytter telenors 
net – og de kørende sælgere kan benytte TDC’s net. 
Og du kan altid ændre det.
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Kundecase

Hvorfor valgte I Uni-tel som teleselskab? 
”Valget er sket i tæt samråd med vores forhandler KLC Erhverv, og der 
var � ere årsager. Det betyder meget, at det er enkelt og uden bindinger. 
Man kan fx aktivere en funktion og lukke for den igen, hvis man ikke har 
behov for den, så man ikke betaler for noget, man ikke bruger. Samtidig 
er det super transparent og utroligt let at bruge.” 

Hvordan fungerer selve produktet? 
”Der har hverken været nedbrud eller fejl, og der er et enkelt Dashbo-
ard, som vores sekretærer bruger hele tiden. Det viser, hvad vi har på 
ringekøen, hvem der taler i telefon osv. og fungerer rigtig godt. Vi har 
butikker i hele landet, og jeg ved, at dem, der bruger systemet, er me-
get glade for det. Bl.a. fordi det er simpelt og gennemskueligt.” 
 
Hvor meget betød prisen for valget? 
”I stedet for pris vil jeg sige gennemsigtighed, for jeg vil gerne beta-
le, når jeg får den kvalitet, jeg har brug for. Så gennemsigtighed i både 
prisstruktur og produktstruktur er uhyre vigtigt, og Uni-tel og KLC Er-
hverv har rigtig meget styr på i fællesskab at lave et transparent pro-
dukt. Det er simpelthen bare nemt at være kunde hos dem.” 
 
Har I også sparet penge? 
”Konkret er vi nogenlunde på samme prisniveau som med vores gam-
le udbyder, men vi har dobbelt så mange abonnementer. Så man må 
sige, at det er gået den rigtige vej.”   ”En del af forklaringen er, at der 
er kommet meget fokus på, hvad vi bruger og ikke bruger. KLC Erhverv 
er meget opmærksomme på at dække vores reelle behov, og vi bliver 
meget ærligt behandlet. De prøver ikke at oversælge.” 

 
I er tilstede i hele landet – hvordan er mobildækningen? 
”Dækningen er god, og vi har en super fed løsning, hvor vi kan skifte 
mellem TDCs- og Telenors-mobilnetværk efter behov. Fx har vi en butik 
i et center på Fyn, hvor et af netværkene slet ikke fungerede. Der skif-
tede vi til et netværk, der virker. Det er virkelig stærkt. For en forretning 
som vores med stor geogra� sk spredning er det næsten en af de stær-
keste ting, de kan.” 
 
Hvad er de vigtigste ting for jer i forhold til telefoni? 
”Det er kvaliteten i produktet. Det må ikke gå ned, for vi er helt a� æn-
gige af, at vores kunder kan få fat i os. Så der skal være fuld oppetid, og 
det har Uni-tel leveret.”  
 
”Dernæst er der � eksibiliteten. Fx i det med at skifte mobilnetværk. 
Men også i det, at vi kan bruge KLC Erhverv – altså forhandleren – til 
alt det operationelle. Det betyder, at vi kan få lynhurtig support. Vi skal 
bare skrive én linje, og så er der hjælp.” 

Fuld gennemsigtighed i 
pris- og produktstruktur 
KLC Erhverv i Virum og teleselskabet Uni-tel leverer i fællesskab 
telefoni til Din Hørespecialist. Vi har talt med direktør Michael 
Westermann om stabilitet, enkelhed og om at spare penge på en 
� eksibel telefoniløsning. 
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THE ORIGINAL PRIVACY GLASS PREMIUM COLOUR SMART WATCHTABLET

#Panzerglass www.PanzerGlass.comFollow us:

Hos PanzerGlassTM har vi kvalitet og funktionalitet i fokus, 
og er derfor stolte leverandører af beskyttelses glas til KLC. 
Med det originale PanzerGlassTM er din mobile enheds 
display maksimalt beskyttet, samtidig med at den har fuld 
funktionalitet og brugervenlighed. Se vores store udvalg 
på www.panzerglass.com eller besøg din nærmeste KLC.
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Håndværkernes 
foretrukne værktøj

 tåler det meste

KLC Erhverv - Telefoni og IT-udstyr med lokal troværdighed og høj faglighed

DEWALT

• Den helt hårdføre 
• 5” Gorilla Toughened Glass
• IP68 og MIL-STD 810G sikret     

Jabra Steel Bluetooth headset

• Støv- og vandtæt og stødsikkert 
• Høj lydkvalitet i opkald i alle typer omgivelser

Samsung Xcover 4

• Tåler støv 
• Til en aktiv livsstil 
• forbedret greb og reducerede skærmkanter   

Kundecase

Det er næsten et år siden, at XL Byg/Brejnholts Tømmerhandel i Ran-
ders sprang fra TDC og valgte en tele-løsning fra KLC Erhverv. Og det 
er snart to år siden, at Steen Andersen, ansvarlig for telefoni hos XL 
Byg/Brejnholt, begyndte at kigge sig om efter en ny, bedre og billigere 
teleløsning. Det lange forløb fortæller historien om, at det i den grad er 
en tillidssag, når man vælger sin partner til telefoni. For kan man være 
sikker på, at det går godt, at alt virker, som det skal.

”Det skal jo bare virke. Og det gør det. Det er alfa og omega,” siger 
Steen Andersen.

Beslutningen om at skifte til den nye leverandør blev dog noget lettet 
af, at Brejnholt kendte KLC Erhverv i forvejen.

”Vi har handlet med dem før, og vi oplevede dem som meget profes-
sionelle,” forklarer Steen Andersen, som dermed understreger tilliden 
som en altafgørende faktor. Og han er ikke blevet sku� et. ”Noget af det 
bedste er, at KLC Erhverv selv henvender sig, hvis der er noget nyt, eller 
vi kan spare penge. Susanne fra KLC ringede for nylig for at fortælle os, 
at vi kunne ændre vores løsning og spare 30.000 kr. om året, samtidig 
med at vi � k mere data og taletid pr mobilnummer. Susanne holder øje 
med det hele. Den skaber tillid, når man ikke selv skal � nde ud af, at man 
har betalt for meget, fortæller Steen Andersen.

Hovedårsagen til at man for to år siden begyndte at se sig om efter en 
ny løsning var et ønske om at få et system, der kunne vise lokalnumme-
ret, når en medarbejder ringer ud. ”Før havde vi en masse kunder, som 
ringede tilbage til hovednummeret, når en medarbejder havde ringet til 

kunden, og ofte vidste omstillingen ikke, hvem der havde ringet. I dag 
kan kunden se medarbejderens direkte nummer, siger Steen Andersen, 
der glæder sig over de mange andre funktionaliteter, man har fået.

Hos XL Byg Brejnholt sværger man til at kunne bruge bordtelefonen og 
mobiltelefonen, så det fungerer fuldstændig sømløst og automatisk. 
Og det var en særlig fordel, at KLC Erhverv’s løsning kunne dette.

”Vi har fået det fuldstændig, som vi ville. Vi har i dag en skræddersyet 
og � eksibel løsning, som er klar til at blive udvidet, hvis vi får brug for 
det. Det er betryggende at vide, at løsningen også er forberedt til frem-
tiden. Og så var det en særlig fordel, at de kunne bygge deres løsning 
ind i vores eksisterende siger han. Lige nu er XL Byg-Brejnholt afde-
lingerne i Randers, Aarhus og Lillebælt samt Nettrælasten/Netbygge-
markedet i Bording, gået over til det nye system og Steen Andersen 
forventer, at de andre vil følge efter inden længe.

Det skal bare virke...
– og det gør det

XL Byg-Brejnholts telefonregning gik betragteligt ned i størrelse da 
de skiftede til en uni-tel løsning fra KLC Erhverv i Silkeborg.

Vidste du...
at hos os kan du ALTID få hjælp. Vi brænder for 
det, vi laver og vil altid tilbyde en individuel og 
professionel rådgivning. Så kom gerne forbi til 
en kop ka� e – eller gi’ os et ring.

Vidste du...
at hos os får du ALTID hjælp til at indtale dine 
velkomst-beskeder, feriesvar samt nat-svar 
– og vi opkræver dig ikke ekstra for dette! 
Det er blot en del af din løsning hos os!
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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

Alle priser er eksklusive m
om

s. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer


