
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

KLC Erhverv – Salg, 
Service og Support
af små og store
telefoni- og it-løsninger
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Lenovo PC
– perfekt på kontoret, perfekt på farten.

Arbejd hvor og når du vil med en Thinkpad Yoga fra Lenovo. Fuld af kræfter og nem at tage  
med på farten. Lenovo er ikke uden grund erhvervslivets foretrukne PC mærke.  

Yderst pålidelig, og mulighed for at tilkøbe on-site support.

Lenovo ThinkPad X390 Yoga
 
Ægte mobilitet
Mød ThinkPad X390. En bemærkelsesværdig bærbar 13" 2-i-1 business laptop. 
Den har en integreret ThinkPad Pen Pro, forbedrede sikkerhedsforanstaltnin-
ger, op til 14,5 timers batterilevetid, valgfri med eller uden 4G/LTE. Uanset 
situationen, vil alsidigheden i ThinkPad X390 Yoga holde dig klar, uanset hvad 
arbejdsdagen byder på.

Lenovo ThinkVision P27h 

•  27"  / 2560 x 1440 / 16:9 
• Levende, nøjagtige billeder  

med en bred visningsvinkel

PC
Partner

Gold

• Vægt Vejer fra 1,32 kg
• 13,3" FHD (1920 x 1080)
• IPS, 300-nit skærm med antire�eks
• Smudsafvisning

• Multitouch og Pen-understøttelse
• Intel i5 eller i7 Processor  

(8. generation)
• Op til 1TB SSD harddisk

Lenovo services
Mulighed for at tilkøbe  

eksempelvis 3 års  
on-site support
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Man kan snart ikke åbne en avis, hvor der ikke �ndes en artikel om 
digitalisering. Enten med budskab om at det er nu, toget kører, og 
er du ikke kommet på, risikerer du at komme bagud. Ingen tvivl. 
Kunstig intelligens (AI), big data, chatbots, 3D print med mere 
er en del af fremtiden. Men for langt størstedelen af danske 
virksomheder er det altså ikke dér, kræfterne skal bruges. Det er 
langt mere jordnært. Og hånden på hjertet. Vil du helst betjenes 
af en automatiseret robot eller et menneske? Digitalisering 
behøver dog ikke at være store forkromede projekter, 
drevet af dyre konsulenter. Faktisk kan et godt sted at 
starte være hos medarbejderne.

Der er gode chancer for, at de har mere end én god idé 
til, hvordan en opgave eller process kan gøres enklere, 
digitalt. Om det drejer sig om en ny måde at samarbejde 
på i et online univers, at mødes på video frem for fysisk 
eller noget helt tredje kan være værd at bruge lidt tid på. 
Læs f.eks. om Microsoft´s nyeste samarbejdsform Teams 
her i magasinet.

Kontakt mellem mennesker kan sagtens foregå digitalt, 
det gør det faktisk allerede. Såvel mobil- som internettet 
er i det store hele 100% digitaliseret. Det er langt det 
meste ”fastnet”-telefoni også. Det afvikles for langt 
størstedelens vedkommende i dag som SIP telefoni over 
internettet. Videomøder er også i stor fremgang, men vi er 
også mennesker. For mange af os er der altså også noget 
behageligt ved at mødes i den virkelige verden, måske ikke hver 
gang, men af og til. Vi kommer gerne og besøger dig, og ellers er 
du altid velkommen hos os. Der er ka�e på kanden.

 Med venlig hilsen
Mikkel Dodt Fregerslev
Partner, KLC Erhverv

Digital. Det handler om 
�eksibilitet.
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Foto: Bjørg de M
eza Espersen
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Det bedste til telefon  
eller videomødet

Tema

En smart konferencetelefon sparer både tid og penge, for ikke  
at nævne miljøet når du ikke rejser unødigt.  

Men der er meget at overveje, når man vælger en konferencetelefon. 

1   Vælg en hybrid telefon, som alle på kontoret kan bruge, 
både dem, der foretrækker at have møder via deres bær-
bare computer og dem, der foretrækker at have et konfe-
renceopkald. Alle har normalt ikke samme teknologi mo-
denhed eller præferencer.

2    Prioriter lyden. Vælg en gennemprøvet konferencetelefon 
med smart lydbehandling, der kan garantere, at du ikke 
forstyrres af hakkende lyd eller ekkoer.

3   Kvalitet betaler sig. En konferencetelefon er ikke en stor 
investering, så sørg for ikke at købe en standard telefon 
uden mulighed for opgraderinger eller korrekt support. 
Du tjener telefonens omkostninger ved at spare en forret-
ningsrejse med et telefon-/videomøde.

4    Tænk også video. Gør investeringen fremtidssikker ved at 
sørge for, at du kan supplere med video, hvis du ikke væl-
ger at inkludere det lige fra starten. Husk at videoløsninger 
også kræver god lyd.

5   Design spiller en rolle. En konferencetelefon får ofte en be-
stemt placering i det smukkeste konferencelokale på kon-
toret, så udseendet af telefonen spiller naturligvis en rolle. 
Men designet er også meget vigtigt for telefonens funkti-
on - både lyd og brugergrænse�aden. Vælg med omhu.

Kilde: 

5 gode råd
Her får du fem god råd fra Jörgen Rönnqvist, der arbejder i �rmaet Konftel.  

Konftel har lavet konferencetelefoner, eller det nogle  
kalder ”skildpadder” siden 1988 og har stor erfaring med den gode lyd.



Med en hosted PBX-løsning fra Uni-tel får du en række funktioner og services, som dækker behovet 
for såvel store som små virksomheder. Seneste tilføjelse er en konferencetjeneste, der udover høj 
samtalekvalitet, enkel betjening og ingen opsætning, også kan spare virksomheder rigtigt mange 
penge. 

Dyr takst er fortid
Normalt takseres deltagere en forhøjet minuttakst på op til 2,50 kr. i minuttet for at deltage i telekonferencer. Det giver 
750 kr. for en times telekonference med fem deltagere. Men med løsningen fra Uni-tel er det nu fortid. Helt uden skjulte 
omkostninger ringer deltagere til konferencetjenesten til helt almindelig takst.

Kontakt KLC Erhverv og kom i gang med jeres fordelagtige konferencetjeneste med det samme.

Få høj samtalekvalitet på jeres 
konferencetjeneste

Virksomheder over hele verden opdager fordelene ved cloud-baserede videoløsninger. 
Du kan spare tid og penge, samtidig med at du holder mere e�ektive møder.

Konftel HUB – ét kabel, så er du oppe at køre
Det kræver blot et enkelt USB kabel at koble video, skærm og 
højtaler til dit foretrukne videomøde. Konftel kalder det One 
Cable Connection – lettere bliver det ikke. Der er løsninger til 
både de små, mellemstore og store møderum, alt efter om i 
er 6, 12 eller 20 deltagere. Videokameraerne er af allerhøje-
ste kvalitet, bedste optik, og har knivskarpt billede.

Videomøder som pakkeløsning. 
Enkelt og genialt.
Videomøder som pakkeløsning. 
Enkelt og genialt.
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I går talte alle om Skype for Business

I dag taler vi om  
Microsoft Teams i stedet

Tilbage i marts 2017 o�entliggjorde Microsoft, at den platform, der fremover skulle 
drive ”Modern Workplace”, skulle være produktet Teams, der er en del af  

Microsoft 365/O©ce 365. Med andre ord er det på sigt slut med Skype for Business  
– i hvert fald i den hostede version. 

Microsoft Teams letter samarbejdet
Leder I efter en platform, der gør samarbejde nemmere, mere produk-
tivt og mere engagerende? Så er Microsoft Teams lige noget for dig. 
Tjenesten er chat-baseret og samler videomøder, afdelinger, orga-
nisationer, projektgrupper, samtaler, møder, ¦ler, noter og indhold ét 
sted. Og med de rette licenser er det desuden muligt at bruge Micro-
soft teams til telefoni. 

Mere e�ektivt samarbejde med Microsoft Teams
Vi samarbejder mere end nogensinde før på arbejdspladsen – med 
hinanden, med freelancere og i nogle tilfælde på tværs af landegræn-
ser. Intet tyder på, at den udvikling er for nedadgående. Behovet for 
den �eksible arbejdsplads, hvor man ikke er a§ængig af tid og sted, er 
desuden et stort ønske blandt medarbejderne. Det samme er ønsket 
om at kunne bruge diverse software på forskellige enheder, så den en-
kelte kan arbejde når som helst, hvor som helst. 

Hvad er Microsoft Teams?
Teams er et portalbaseret samarbejdsværktøj, hvor alt det, gruppen 
arbejder med, er samlet på ét sted. Her kan I diskutere, samle rele-

vante dokumenter, oprette rapporter og holde møder. Med Microsoft 
Teams behøver medarbejderne ikke at spilde tid på at gå ind og ud af 
forskellige programmer og systemer. I stedet kan de blive i Teams hele 
tiden og arbejde der. Microsoft Teams indgår automatisk i Microsoft 
365/O©ce 365,

Hvordan fungerer Microsoft Teams?
Teams er baseret på et fælles arbejdsområde for hele gruppen, hvor 
de forskellige funktioner er samlet i faner. "Hjemmefanen" indeholder 
selve chatten. I en anden fane samler I dokumenter, som I kan arbejde 
sammen om i realtid. De personlige dokumenter samles i OneDrive og 
de teambaserede i SharePoint. Medlemmernes kalendere er synlige i 
Teams, så I nemt kan oprette møder med hinanden. Det er også muligt 
at ringe til medlemmer eller begynde konferencer direkte fra Teams.

Værktøjer, der hjælper produktiviteten
Vores ændrede måde at arbejde på gør det vigtigere end nogensin-
de, at virksomheden har evnen til at skabe medarbejdergrupper, der 
fungerer godt. Og for at præstere optimalt har grupperne brug for de 
rigtige værktøjer.
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Mange medarbejdere oplever en vis grad af systemtræthed. M     an or-
ker ikke rigtigt at lære endnu et værktøj. Hele idéen med samarbejds-
værktøjer er, at de skal gøre det lettere for medarbejderne – de må ikke 
være en forhindring for produktiviteten. Ifølge hardware-producenten 
Polycom er det følgende faktorer, der irriterer oplevelsen mest:

• Når kvaliteten ikke er god nok
• Når netværksforbindelsen er utilstrækkelig
• Når det er for svært at komme i gang med at bruge
• Når det ikke fungerer på tværs af medarbejdernes foretrukne enheder

Hvis I allerede bruger O©ce 365 i jeres virksomhed, har I adgang til et 
både enkelt og intuitivt samarbejdsværktøj, nemlig Microsoft Teams. 
Det ligner de programmer, I allerede kender og bruger til daglig, f.eks. 
Word, Excel og OneNote, så det er nemt at komme i gang. Hos KLC Er-
hverv hjælper vi gerne med at teste jeres netværk/internetforbindel-
se. Den gode netværksforbindelse gør oplevelsen med videomøde og 
¦ldeling, og hos KLC Erhverv ¦nder vi den bedste løsning til din virk-
somhed.

Fremtidens samarbejdsværktøj
Microsoft Teams er et godt eksempel på, hvordan vi kommer til at 
arbejde i fremtiden. Der er store fordele, både for virksomheden og 
gruppen, ved at arbejde med innovative samarbejdsværktøjer, og Mi-
crosoft Teams er desuden intuitivt og let at lære. 

Vil I vide mere om Microsoft Teams?
Hør mere om, hvor nemt og intuitivt det er at arbejde i Teams. Book et 
møde med din KLC Erhverv-konsulent allerede i dag.

"Som dag og nat sammenlignet  
med Microsoft Communicator,  

Lync og Skype"

Microsoft kommer på sigt til at lukke for cloud-adgangen til Skype for 
Business. Danske SMV- virksomheder tvinges derved på sigt til at skif-
te fra Skype for Business til Microsoft Teams eller en anden platform. 
KLC Erhverv ser klare fordele med den nye platform, men identi¦cerer 
også problemer.

For mange er det stadig lidt uklart, hvad Microsoft Teams er nøjagtigt. 
Det kan beskrives som en samarbejdsplatform med for eksempel chat, 
onlinemeddelelser og videosamtaler, men det kan også håndtere Sha-
rePoint, OneDrive og andre dele af O©ce 365.

En forholdsvis ny del af Microsoft Teams er muligheden for at integre-
re telefoni i platformen. Man kan foretage og modtage opkald, men 
man kan også forbinde Microsoft Teams til ¦rmaets telefoniplatform. 
En af idéerne med platformen er at kunne få al kommunikation samlet 
på ét sted.

Hvad med vores hardware?
Meget udstyr, f.eks. headsets fra Jabra og Plantronics har længe været 
mærket ”Lync-certi¦ceret” og senere ”Skype for Business-certi¦ceret”. 
Der er forskel på Skype for Business og Microsoft Teams. Førstnævn-
te er baseret på SIP-teknologi, sidstnævnte på protokollen ReST. Den 
gode nyhed er, at meget af udstyret kan genbruges. Vi hjælper natur-
ligvis gerne med at rådgive omkring valg og/eller genbrug af udstyr.
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I har skiftet telefonsystem – hvorfor?
”Da jeg startede som ny direktør hos Gad, gik 
jeg de faste omkostninger igennem, og tele-
fonien så ret dyr ud. Jeg ved, at der er me-
get konkurrence på telefoni, så jeg syntes, 
vi skulle prøve det af. KLC Erhverv nåede at 
henvende sig til mig, før jeg gik i gang, så den 
mulighed greb jeg.”

Hvad lagde I især vægt på,  
da I skulle skifte telefonsystem?
”Det handlede om økonomi. Vi har det sam-
me udstyr med fastnet, mobiler, ¦bernet 
osv. men vi har sparet omkring 40 procent på 
at skifte selskab.”

I har valgt at bruge Uni-tels One-Connect. 
Hvordan er det at arbejde med?
”For os er det vigtigste, at det bare virker, og 
det gør det. Jeg ser telefoni lidt ligesom, at 
der skal være strøm i kontakterne og varme 
i apparaterne. Det skal simpelthen bare altid 
virke.”

Hvordan var oplevelsen med  
selve overgangen?
”Det forløb smertefrit. Det drejede sig om 
hele serversystemet og internetforbindel-

sen, og der var �ere teknikere ude, så det var 
ret omfattende. Men vi var forberedt i god tid 
og vidste, hvad der skulle ske på hvilke dage 
i forhold til at lukke ned på bestemte tids-
punkter osv.”

”Jeg synes, det var godt tilrettelagt. Jeg er 
ikke it-chef, og for en, der ikke er inde i detal-
jerne, har det været en betryggende proces. 
Det synes jeg, de har været rigtig gode til.”

Vil du anbefale det til andre?
”Ja, helt sikkert. Der er jo konkurrence på pri-
serne på området, og man kan ligeså godt få 
så meget som muligt for sine penge”.

Er der andre ting, du vil fremhæve  
i forhold til processen?
”Det betyder noget, at der kommer folk ud, 
man har tillid til. At man føler, at man er på 
talefod, og at det ikke er en sælgerkonge, 
der lover en masse, han ikke kan holde.”

”Den personlige kontakt og overbevisningen 
om, at det er mennesker, jeg kan regne med 
og stole på, er vigtig. De har været sympati-
ske, og de har ikke solgt katten i sækken. Det 
er vigtigt for mig, at det er nogen, jeg har 
tillid til.”

Kundecase

”Vi har sparet cirka 40 procent  
på at skifte selskab”

KLC Erhverv rådgav Gads Forlag til at lægge både internet og telefoni hos 
Uni-tel. Resultatet er en driftssikker og agil løsning og løbende besparelser på 

cirka 40 procent. Gads direktør, Mette Jokumsen, fortæller om forløbet.

Fakta
•   Gads Forlag har omtrent 25 

medarbejdere

•   Forlaget udgiver især værker om 
historie og kultur samt romaner 
og biogra�er og står samtidig 
bag Danmarks mest citerede 
opslagsværk, Kraks Blå Bog

•   Da Gads Forlag skiftede til IP-
telefoniselskabet Uni-tel var de 
især opmærksomme på prisen.  
De har opnået løbende besparelser 
på cirka 40 procent 



9KLC Erhverv - Telefoni og IT-udstyr med lokal troværdighed og høj faglighed

PanzerGlass  
Privacy CamSlider™  

to stop hackers.

Læs mere om vores Privacy på panzerglass.com 
eller kig forbi din lokale KLC butik.

Simply slide  
left or right to 
block or open 
your camera.

The World’s first and only dual privacy
screen protector with a smooth built-in

camera cover to give you all your privacy
needs in one high performance product.

The privacy enabled PanzerGlassTM features the same core benefits as the 
original Protection glass, while also protecting the contents of the display. 
In order to provide privacy the glass makes it only visible to the user of 
the device. The screen is not visible when viewed from the right or the left. 
PanzerGlassTM privacy products are available for both flat glass models and 
PanzerGlassTM Premium products.

to stop hackers.

PanzerGlass_Ann_KL_ Erhverv_210x148+5mm.indd   4 18/02/19   09:44

iPhone Xs & 
iPhone Xs Max
 
iPhone XS er alt det, du elsker ved iPhone – bare 
lidt større. Begge størrelser har Super Reti-
na-skærm. Den ene er den største skærm på en 
iPhone nogensinde. Chippen er den smarteste 
og stærkeste i en smartphone. Og dobbeltka-
mera-systemet er helt banebrydende.iPhone XS 
kommer med 5,8” OLED display og iPhone XS Max 
hele 6,5”. De kommer i 3 forskellige farver. Space 
grey, Silver og Gold og med enten 64/256/512GB 
hukommelse. 

iPhone XR
Smart. På alle måder. 
 
iPhone XR kommer med et 6,1” LCD display og hele 6 forskellige farver  
– hvid/sort/blå/gul/koral/rød og i henholdsvis 64GB/128GB/256GB.

• Avanceret LCD-skærm. 
• Face ID er endnu hurtigere end før. 
• Chippen er den smarteste og stærkeste i en smartphone. 
• Og kamerasystemet er helt banebrydende. 
• iPhone XR. Helt igennem smart.
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Ubiquiti UniFi UAP-AC-PRO

Enterprise trådløs access point, Dual Band 
802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 GHz med op til 450 
Mbps & 5 GHz med op til 1300 Mbps, op til 122 
meter- understøtter Ubiquiti UniFi controller

Og det gode 
netværk
WiFi er ikke bare WiFi. Er kontoret 
af en størrelse så du har behov for 
bedre trådløs dækning, kan KLC Er-
hverv hjælpe dig med at bygge det.

Yealink T42 IP telefon
• HD-lydkvalitet og krystalklar 2,7 "LCD-skærm
• Headset-forbindelse med EHS-support
• Klar og naturlig HD lydkvalitet takket være 

Opus audio codec

Jabra Engage 75 mono/stereo

• Branchens bedste trådløse ydeevne og tæthed. 
• Speciel støjreducerende mikrofon for krystalklare opkald.
• Taletid gennem hele dagen og integreret busylight. 

Voyager Focus UC B825M

• Brugervenligt og komfortabelt trådløst stereoheadset
• Kan bruges til PC, mobil/tablet og smartwatch
• Banebrydende aktiv støjreducering (ANC)
• Fantastisk lyd - i begge ender af opkaldet
• Smart Sensor-teknologi forenkler håndfri opkald

Yealink T46 IP telefon
• HD-lydkvalitet og krystalklar 

 4,3 "LCD-farvedisplay
• Headset-forbindelse med EHS-support
• HD håndsæt, HD højttaler

Yealink T48 IP telefon
Yealink SIP-T48 VoIP-telefonen er en af 
Yealinks topmodeller. Enheden understøtter 
16 linjer og har en 7 tommers berøringsskærm 
og 2 Gigabit LAN-porte. Via USB-porten kan 
du eventuelt udvide enheden med Bluetooth, 
WiFi eller en USB-lagerenhed.

• HD-lyd og krystalklar 7 "LCD touchscreen
• Headset-forbindelse med EHS-support
• Headset, EHS support
• Understøtter ekspansionsmoduler

Vi guider dig gennem de mange  
muligheder fra alle de førende  
producenter. Sammen �nder vi det 
bedste til jeres brugere og behov.

Det gode udstyr 
til telefoni 
– �nder du hos KLC Erhverv
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Da Lions Park Søllerød for et års tid siden 
bevægede sig ud på markedet for IP-telefoni, 
var det ikke uden en vis rysten på hånden. 
Deres krav til stabilitet er tårnhøje, og beho-
vet er komplekst, så et telefonsystem er ikke 
noget, man bare skifter ud.

Specielle krav
”Vi bruger systemet Tunstall til vores interne 
kommunikation. Det er udviklet specielt til 
plejesektoren, og et nyt telefonsystem skal 
kunne fungere sammen med det. Samtidig 
har vi åbent 24-7, så der er ikke plads til 
nedetid. Vi skal altid kunne komme i kontakt 
med hospitaler og læger, og de pårøren-
de skal altid kunne komme i kontakt med 
beboerne”, forklarer IT- og telefoniansvarlig, 
Betina Ho²mann. 

Opgaven med at skifte system er med andre 
ord ikke blot kompleks. Det er også afgøren-
de, at den forløber uden uregelmæssigheder.

KLC Erhverv, Uni-tel og Tunstall samlet i ét
Efter grundig research faldt valget på KLC 
Erhverv, som havde dokumenteret erfaring 
med Tunstall. Samtidig kunne KLC Erhverv 
tilbyde at integrere det med Uni-tels telefo-
niplatform One-Connect, som dels er meget 
brugervenlig og dels har den �eksibilitet, 
det kræver at skabe integration til andre 
platforme.

”Det blev afgørende, at KLC Erhverv havde så 
gode referencer, og at de kendte Tunstalls 
platform i forvejen. I dag kan vi se, at det var 
det rigtige valg. De har virkelig forstået vores 
behov og sat sig ind i vores løsning”, forklarer 
Betina Ho²mann.

Skarpt blik for behovet
Første fase, som handlede om implemen-
tering, forløb smidigt og planmæssigt, og 
tilfredsheden steg yderligere, da den daglige 
drift satte ind.

”Det er en kæmpe tryghed at have Christian 
Ostenfeld fra KLC Erhverv tilknyttet. Han af-
dækker vores behov præcist og har også blik 
for ting, vi ikke nødvendigvis selv er opmærk-
somme på. Det har virkelig været rart. Det 
betyder også noget, at han altid sørger for, at 
det er den samme tekniker, der kommer ud. 
Så har vi en, der kender husets struktur, så 
man ikke skal forklare det til en ny hver gang”, 
siger Betina Ho²mann.

Hun tilføjer, at de med kombinationen af 
Tunstall og Uni-tel også har fået udvidet 
serviceniveauet overfor opkald udefra.

”Med den løsning, vi har fået, bliver opkald til 
hver afdeling modtaget med evt. besked om 
åbningstider. Det er en væsentlig opgrade-
ring af kald udefra. Samtidig ¦k vi med skiftet 
ryddet op i ringegrupperne. Jeg bør også 
nævne, at min værste frygt ved at skifte var, 
at der kunne opstå nedetid. Det er altid en 
ukendt faktor, men det skete ikke på noget 
tidspunkt”, siger Betina Ho²mann.

Fungerer som ét system
Fra KLC Erhvervs side genkender Christian 
Ostenfeld udlægningen af, at den forholdsvis 
komplekse opgave forløb smidigt. Og også at 
de gjorde meget ud af at udnytte fordelene 
ved at kombinere Uni-tel og Tunstall. 

”Tunstall er lavet til intern brug og egentlig 
ikke gearet til at modtage opkald udefra. 
Men fordi Uni-tels One-connect-løsning er så 
�eksibel, har vi kunnet sætte det op, så det i 
praksis fungerer som ét system. Det betyder, 
at vi får samlet alle fordelene ved de to sy-
stemer i ét. Det gør, at det er langt nemmere 
for medarbejderne at bruge og giver bedre 
service, når man ringer ind. Samtidig undgår 
man at skulle vedligeholde to systemer hver 
for sig”, siger Christian Ostenfeld.

KLC Erhverv har leveret telefoni til i alt 50 
trådløse telefoner og 20 bordtelefoner.

Klar anbefaling til plejesektoren
Hos Lions Park Søllerød er Betina Ho²mann 
ikke i tvivl, når man spørger hende, om KLC 
Erhvervs integration mellem Uni-tel og 
Tunstall lever op til forventningerne.

”Absolut. Og jeg vil næsten sige mere til. 
Vi oplever en kæmpe tryghed ved hele 
samarbejdet, og jeg anbefaler det gerne til 
andre i plejesektoren. Systemet kan virkelig 
meget, og det er nemt at bruge. Og igen 
må jeg fremhæve servicen. Der bliver fulgt 
op i hele processen, og de er meget fagligt 
dygtige. Det er rigtige it-folk”, slutter Betina 
Ho²man.´

Kundecase

”Vi oplever en kæmpe tryghed 
ved hele samarbejdet”

Med et nyt telefonsystem har plejecenteret Lions Park Søllerød 
fået fuld integration mellem intern og ekstern telefoni.  
Samtidig lever systemet op til plejecentrets nultolerance  
overfor nedetid og uregelmæssigheder. Fakta

•   Lions Park Søllerød består af 
Seniorcenteret med 103 boliger og 
Plejecenteret med 72 plejeboliger

•   KLC Erhverv har leveret telefoni til 
50 trådløse telefoner og 20 bordte-
lefoner

•   Leverancen er baseret på løsninger 
fra Uni-tel og Tunstall
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s. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

København – KLC Erhverv
Industriholmen 15
2650 Hvidovre
Tlf. 33 21 07 21 

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

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

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

•  IP og mobiltelefoni
•  Hardware og software
•  Videomøder og Uni¦ed communication
•  Mobiltelefoner, tablets og PC
•  Bredbånd og Fiber i hele Danmark
•  Headset til mobil og kontor
•  Drift og support af hele din løsning

KLC Erhverv samarbejder med

PC
Partner

Gold

Foto: Bjørg de Meza Espersen




