
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. 
www.klcerhverv.dk
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Det rigtige udstyr
– På kontoret,  

hjemmearbejdspladsen  
og på farten

ThinkPad E14

Et godt netværk  
betyder godt arbejde
• GS1900-24HP
• 24-port GbE Smart Managed PoE Switch

ThinkPad E14 er udstyret med op til 10. generation af 
Intel® Core™ i7 og fås med dedikeret AMD Radeon™ 
RX 640-grafikkort og to lagerdrev som ekstraudstyr. 
Så kan du få den kraft og fart, du har brug for til at få 
løst dine opgaver, uanset hvor du er.

Med en tykkelse på kun det dobbelte af en smartphone 
oser ThinkPad E14 af elegance som en meget dyrere 
bærbar pc, uden at den koster det samme.

Softphone er løsningen til dig, der ønsker IP-telefoni i høj 
kvalitet uden dyr hardware.

En softphone kan fuldstændig det samme som en klassisk 
fastnet telefon. Det unikke er, at den kommunikerer direkte med 
virksomhedens telefonsystem uden et apparat på bordet. Dermed 
kan du benytte Uni-tels professionelle One-Connect-platform 
uden omkostninger til andet end et headset.

Softphone 
IP-telefoni direkte på din PC

Fordele ved softphone
• Kan betjenes direkte fra computeren
• Kræver ikke anskaffelse af dyre telefonapparater
• Er skræddersyet til det telefonsystem virksomheden anvender
• Bedre overblik over opkaldshistorik og nemt tilbagekald
• Intet rod på skrivebordet
• Fuld valgfrihed på typen af headset

Tag fat i dit KLC Erhvervs Center for at komme godt i gang

Monitor, tastatur, mus, docks og naturligvis 
også WiFi og PC.

AP15 access point



Så er det tid til lidt nyt fra KLC Erhverv kæden. 
Siden vores sidste magasin kom på gaden har 
flere kunder valgt at få en løsning hos KLC 
Erhverv. Nogle virksomheder har fået den 
fulde pakke med telefoni, internet og den 
hardware der understøtter virksomhedens 
kommunikations behov, og andre blot en eller 
flere ydelser. Og det er en af styrkerne ved 
at være kunde hos os. Vi tilpasser ydelsen 
til dine behov. Når vi skriver ”plads til flere” 
gælder det også internt. Flere konsulenter er 
kommet til, og pr. 01. maj 2020 udvides KLC 
Erhverv kæden med en afdeling i Glostrup. 
Det er ikke en ”lille ny”, men derimod et stærkt 
team der i mere end 18 år har været på banen 
med telefoniløsninger til erhvervskunder. Nu 
melder de sig under KLC Erhvervs faner, og vi 
siger ”velkommen ombord”.

I dette magasin er der denne gang tema 
vedrørende gode råd til implementering af 
nyt udstyr. Det kan være til firmaadressen, 
på farten eller til hjemmekontoret. Hvordan 
sikrer du at medarbejderne inddrages, 
samtidig med at supporten ikke stiger? Og 
har du ikke IT-resurser i virksomheden, så 
husk at vi altid står til rådighed med gode 
råd og support.

God læselyst 
Med venlig hilsen 

 
Mikkel Dodt Fregerslev 
Partner, KLC Erhverv

Velkommen ombord,
vi har plads til flere

Foto: Bjørg de M
eza Espersen
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”Vi er blevet anbefalet IP-telefoni i flere år, 
men vi opfattede det som usikkert og med ri-
siko for udfald. Efterhånden var teknologien 
dog så udbredt og gennemprøvet, at vi lod os 
overbevise”, forklarer Peter Jørgensen, som 
er registreret revisor og partner hos Dansk 
Revision i Hillerød.

Ud over, at Dansk Revisions generelle tillid til 
teknologien var steget, beroede beslutnin-
gen på et godt tilbud på Uni-tels One-Conne-
ct fra KLC Erhverv. 

Væsentlige besparelser
”De kom med et meget godt tilbud, som leve-
rede væsentlige besparelser i forhold til det, 
vi kom fra. Selvom de havde lavet mange be-
sparelser i forvejen på både den almindelige 
telefoni og mobiltelefonien, kunne de også 
gøre dette billigere”, siger Peter Jørgensen.

Kvalitet i højsædet
Selvom prisen således påvirkede beslut-
ningen, understreger Peter Jørgensen, at 
der ikke var tale om en ren spareøvelse. Det 
handlede også om ikke at blive hængende i 
en forældet teknologi, som potentielt kunne 
resultere i ringere kvalitet.

”Vi vil ikke risikere at blive hægtet af tekno-
logisk. Jeg vil anslå, at 75 procent af vores 
rådgivning foregår via telefonen, så vi skal 
have det bedste. Det kan ganske enkelt ikke 

nytte noget, at kvaliteten ikke er i orden”, 
siger Peter Jørgensen.

Andre sælgere bekræfter valget
At Dansk Revision har fået den bedste 
telefonløsning, bliver de ikke blot bekræftet 
i ved, at det kører gnidningsfrit til daglig. De 
får også løbende indikationer på, at valget 
var det rette, når de bliver kontaktet med 
tilbud om at skifte til en anden løsning.

”Hver gang en sælger ringer og tilbyder os en 
løsning fra en anden udbyder, er de hurtigt 
væk igen, når de hører, at vi har en Uni-tel-
løsning. De prøver hverken at overbevise 
mig om, at jeg betaler for meget eller har et 
forkert produkt. Det er svært ikke at se det 
som et tegn på, at vi har den rigtige løsning”, 
siger Peter Jørgensen.

Stor tillid til rådgivning fra KLC
En sidste og nok så vigtig ting, der påvirker 
Peter Jørgensens tryghed ved valget af 
telefoni, er et langt og tillidsfuldt samarbejde 
med KLC Erhverv.

”Vi har købt mobiltelefoner hos KLC Erhverv 
gennem mange år og ad den vej oparbejdet 
et tillidsforhold. I dag er det sådan, at vi bare 
ringer og siger, hvad vi har brug for, og så 
lytter vi til rådgivningen, fordi de kender 
behovet. De stiller nogle få spørgsmål, og så 
har vi det, vi skal bruge. De er meget hurtige 

til at leve sig ind i min problemstilling”, siger 
Peter Jørgensen.

Kundecase

”Vi vil ikke risikere at blive  
hægtet af teknologisk”

Dansk Revision overgik efter flere års tilbageholdenhed til IP-telefoni.  
I dag er de ikke i tvivl om, at de både har markedets bedste og billigste telefonløsning. 

Fakta
•  Dansk Revision er landsdækkende, 

men hver enhed fungerer 
selvstændigt

•  Dansk Revision i Hillerød, som 
denne artikel handler om, har ca.  
12 ansatte

•  Professionel rådgivning og høj 
tilgængelighed er nøgleord for 
virksomheden

•  Virksomheden får leveret telefoni 
af KLC Erhverv i Virum

•  Platformen er Uni-tels One-
Connect, som samler bade mobil  
og fastnettelefoni



    

Jabra Engage 65 
mono/stereoIP Phone

Savi 8220 UC DECT Duo m. 
ANC / USB-C

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

• Trådløst ANC DECT-headset til PC med  
rækkevidde på op til 150m

• Aktiv støjdæmpning (ANC)
• Call privacy: Støj og alle stemmer der  

ikke taler ind i mikrofonen frasorteres
• DECT-security certificeret
• DECT audio sikrer den højeste  

lydkvalitet til musik og samtaler
• 13 timers taletid og 50  

timers standby tid

Det gode udstyr til telefoni,  
med god lyd

LG 8830e IP telefon
• SIP telefon
• Understøtter EHS
• 24 Programmerbare 

hurtigkald taster

Yealink T46 IP telefon
• HD-lydkvalitet og krystalklar 4,3 "LCD-farvedisplay
• Headset-forbindelse med EHS-support
• HD håndsæt, HD højttaler

• LCD Skærm
• VoIP-telefon med 6 linier
• Integreret Ethernet-switch

Poly VVX 350 
Business  
IP Phone
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10 gode råd

Er du frisk på fremtiden? 

Når din virksomhed skal i gang med at bruge softphones 
eller Unified Communication som samarbejdsplatform.

Du har tænkt længe og grundigt over 
din nye investering: indføring af soft-
phones eller Unified Communication, 
f.eks. Zoom eller Microsoft Teams, i din 
virksomhed. Du har store forventninger 
om, hvad det kan gøre for din virksom-
hed, men det er selvfølgelig også nød-
vendigt at få et solidt investeringsaf-
kast. 

Hvordan sikrer du dig, at dine folk er 
med på rejsen og tager aktivt del i, hvad 
den nye løsning kan gøre for dem?

Én ting er sikkert og vist, og det er, at 
hvis lyden ikke er i orden, så bliver hver-
ken softphones eller video en succes. 
Er der tale om video, er det selvfølgelig 
også vigtigt, at kameraet er brugbart. 

Og det samme skal din internetforbin-
delse være.

Vi har samlet 10 gode råd til at hjælpe 
dig på vej, så implementeringen bliver 
så god som muligt. At lægge en god 
strategi kan hjælpe dig med at planlæg-
ge, implementere og til sidst sikre, at 
flest mulige medarbejdere bruger løs-
ningen. Det gør den nemlig til en bedre 
forretning for din virksomhed. 

Den gode rejse er ikke kun teoretisk, 
men et resultat af vores erfaring og 
deltagelse i mange udrulninger og part-
nerskaber med førende leverandører af 
hardware og software. Og erfaringerne 
er en vigtig ingrediens i at skabe en ri-
gere oplevelse af teknologien.

1. 
  

OPNÅ BEDRE RESULTATER 

Du har bestemt dig for din platform. Nu skal du sørge for, at der er 
enighed om målet for projektet i din organisation. Det gælder f.eks. 
samarbejdsmuligheder, omkostningsbesparelser, højere produkti-
vitet eller en ny konkurrencefordel. Det er også vigtigt at undersø-
ge kravene fra dine brugere – både de nuværende og de fremtidige: 
Arbejder de på kontoret, derhjemme eller i marken? Er deres miljø 
støjende? Har du brug for at bevæge dig under et opkald? Når du 
har beskrevet alle kravene, bør du finde et par testbrugere, der er 
repræsentative for de forskellige medarbejdere i virksomheden. 
Sørg for at inkludere erfarne og knap så erfarne brugere. På den 
måde får du sat et hold, der er uvurderligt, når du skal teste virkeli-
ge brugerscenarier under forskellige betingelser.

2. 
  

TEST, ANALYSÉR OG VÆLG UDSTYR

Headset, kamera og andet udstyr afgør din succes med løsningen. 
Test grundigt – gerne både kablede og trådløse enheder – for at 
se, hvordan de fungerer i forhold til dine brugeres arbejdsområder 
og behov. Det kan f.eks. være på kontoret, derhjemme, i bilen, på 
caféen eller på vej til et konferencelokale. 

Overvej følgende faktorer, når du skal teste: rækkevidde, stemme-
forståelighed, komfort samt brugervenlighed, når du ringer, dæm-
per og skifter lydstyrke. Sørg desuden for at teste enhedernes 
kompatibilitet med din ønskede platform. Er der f.eks. tale om en 
Microsoft-løsning, så vælg certificeret udstyr. Så er du også frem-
tidssikret, f.eks. ved overgangen fra Skype for Business til Teams.  

Saml resultaterne, og gennemgå krav, fordele og ulemper. Vi hjæl-
per naturligvis gerne med såvel input som erfaringer.

TIP: Hvis du vælger trådløse enheder, så test rækkevidden på kon-
toret og i området. Spørg, hvor langt dine folk har brug for at kunne 
gå væk fra skrivebordet. Husk, at rækkevidden og stemmekvali-
teten ændres i henhold til mængden af trådløse lydenheder i det 
samme område, unikke kontorkonfigurationer og byggematerialer. 
Derfor anbefaler vi, at udstyret bliver testet hos jer.

Skab en vision, og hjælp dine folk med at se den.

3. 
  

STRATEGI FOR UDVIKLING

Du har kørt test og samlet nøgleinformation. Men før du køber ly-
denheder og anden hardware, bør du planlægge lidt nærmere. Skal 
udstyret bruges til både PC, mobiltelefon og softphones? Og hvad 
med fremtiden – beholder I det gamle udstyr lidt endnu og laver en 
blød overgang? Sammenhold dine ønsker og behov med de tilbage-
meldinger, du har fået fra dine testbrugere. Hos KLC Erhverv bidra-
ger vi gerne med viden og input fra andre cases.

4. 
   

HJÆLP DIN ORGANISATION MED AT FORSTÅ DEN  
KOMMENDE ÆNDRING

Ændringer i kontormiljøet og i arbejdsmønstre kan være skabe uro 
hos nogle ansatte. Forskellige teammedlemmer er interesserede 
i forskellige ting; hvor de der taler i telefon hele dagen måske er 
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Nye kommunikationsløsninger har gjort 
det muligt for teams at arbejde og intera-
gere med hinanden stort set overalt. Med vores 
telefoniløsninger kan jeres brugere arbejde uafhængigt af 
tid og sted. Derfor er det nu både mere vigtigt og mere udfor-
drende at styrke samarbejdet end før.

KLC Erhverv leverer teknologi, der hjælper dig i hverdagen. 
Og al den daglige support kan du trygt overlade til os. Vi sy-
nes nemlig, at det skal være nemt at få hjælp.

Kilder: KLC Erhverv, Poly, Jabra, Microsoft

mest interesserede i komfort, kan HR, bogholderi m.fl. være glade 
for let at kunne flytte et opkald til et trådløst headset, så de kan 
bevæge sig væk fra skrivebordet. 

5. 
   

FORBERED DINE MEDARBEJDERE,  
SUPPORT OG LOGISTIK

Forandring er aldrig let. Så når du tæller ned til implementering, 
bør du forberede medarbejderne ved at hjælpe dem med at forstå 
idéen med de nye værktøjer.

Vis dem gerne, hvilke fordele de får fremover – øget frihed, fleksi-
bilitet og komfort. Hvis du fjerner skrivebordstelefonerne, skal du 
give brugerne tid til at blive komfortable med den nye kommuni-
kationsplatform og de nye lydenheder. Kommunikér tydeligt, hvor 
lang tid de har, før telefonen bliver fjernet. Det kan hjælpe med at 
gøre modstanden mod den nye teknologi mindre og gøre bruger-
nes begejstring større. Det er også vigtigt at forberede supporten, 
lige som det er et godt tidspunkt at træne supportteamet eller evt. 
helpdesk i fejlfindingsressourcer. Hvis din virksomhed ikke har no-
gen af delene, står vi naturligvis klar til at hjælpe med den daglige 
support hos KLC Erhverv. 

Planlæg logistikken: Læg en plan for, hvordan enhederne fordeles 
nemt og effektivt. Det gælder også klargøring (opladning af batte-
rier mv.). Installerer I selv, eller vil I have en af vores teknikere til at 
klare det for jer?

6. 
  

KOMMUNIKATION, LEVERING, INSTALLATION

Sørg for at være tydelig i din kommunikation. Kommunikér, hvad der 
skal ske hvornår. Fortæl medarbejderne, hvordan de får hjælp, hvis 
der er behov for det mv. Gerne før hardwaren rent faktisk fungerer. 
Levering og installation af enheder skal have reel værdi, så det er 
vigtigt at sætte lidt ekstra tid af til at få talt med brugerne og be-
svare eventuelle spørgsmål. 

7. 
  

GIV MULIGHED FOR UNDERVISNING

Dine supportteams og helpdesk-personalet er uddannet og parat. 
Sørg for, at din helpdesk er bemandet, og sørg for, at personalet har 
haft tid til at blive bekendt med de nye enheder. Der er nemlig me-
get nyt at sætte sig ind i; f.eks. de procedurer, der er, hvis en enhed 
ikke fungerer korrekt, eller hvis det ikke passer til en brugers behov. 
Hvis du endnu ikke har en plan klar for undervisning af dit persona-
le, er vores folk klar til at hjælpe dig. Hvis vi installerer udstyr kan 
vores teknikere hjælpe dine brugere i gang.

8. 
   

GØR DET FØRSTE OPKALD - OG ALLE  
EFTERFØLGENDE – TIL EN SUCCESOPLEVELSE

Hjælp dine brugere med, at det første opkald bliver vellykket. Husk, 
at det første indtryk tæller! Som med enhver ny teknologi, kommer 
du længst, hvis brugeren sidder tilbage med en oplevelse af, at alt 
virker, som det skal. Begynd med at ringe til en kollega, og sørg for, 
at alt er korrekt opsat. Så er du klar til dagens opgaver.

9. 
   

VÆR KLAR TIL AT  
STØTTE OP

Alle spørgsmål er gode spørgsmål. 
Vær klar til at hjælpe i opstarten, 
hvor det er påkrævet. Hvordan var 
det nu, man …? Kan man …? 

10. 
  

EVALUÉR BRUGEN

Der er gået en uges tid, og det er 
tid til at se på, om alt er, som det 
skal være? Måske er der nogen, der 
har fortrudt valget af mono- i stedet 
for stereoheadset? Eller der er opstået 
andre ting. Lad os tage en dialog om re-
sultatet og jeres ønsker. 
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Hos Hans Johansen A/S er de mere optagede 
af godt håndværk end af teknologi. Og telefo-
ni, ja det er noget, der bare skal virke. Derfor 
har de valgt en løsning, der er enkel, og en 
leverandør, som forstår deres behov og altid 
står klar, hvis der er brug for det.

”Vi interesserer os ikke for det tekniske, og vi 
har ikke sat os ind i det. Det gør det altafgø-
rende for os, at hvis jeg ringer eller skriver en 
besked, så kommer der svar med det samme. 
Den tillid betyder alverden for os,” siger Karin 
Johansen, som bl.a. varetager familiefirmaets 
bogholderi.

Tilliden til konsulenten hos KLC Erhverv i 
København er da også mere end solid, og det 
ligger Karin Johansen fjernt at overveje andre 
løsninger.

Nej til andre tilbud
”Jeg siger kategorisk nej, når nogen ringer og 
prøver at sælge os andre telefoniløsninger. 
Alle fortæller, at de kan gøre det bedre eller 

billigere, men jeg har ikke indhentet tilbud fra 
andre, siden vi begyndte at samarbejde med 
den konsulent, der hjælper os i dag”, siger 
Karin Johansen.

Teknisk er der tale om Uni-tels system 
One-Connect. Det er driftssikkert og så flek-
sibelt, at det kan rumme både komplekse og 
helt enkle behov. Hos Hans Johansen A/S er 
behovet enkelt, men det gør ikke kravene til 
systemets performance små.

Driftssikkerheden er afgørende
”Det skal bare virke. Det er lidt, som når man 
sætter sig ind i sin bil. Den skal bare kunne 
starte. Og det gør det. Vi har været meget 
tilfredse, og der har aldrig været nogen 
problemer,” siger Karin Johansen, som ikke er i 
tvivl om, at løsningen er rigtig for dem.

”Det er jo først, når uheldet er ude, og noget 
ikke fungerer, at man finder ud af, om man har 
den rigtige løsning, og vi har aldrig oplevet no-
get, der ikke kunne løses i en ruf,” slutter hun.

Kundecase

”Vi har aldrig oplevet noget, der ikke  
kunne løses i en ruf”

Tilliden til, at der altid er kvalificeret support lige i nærheden, er altafgørende  
for entreprenør- og murerfirmaet Hans Johansens valg af teleoperatør.

Hans Johansen A/S

•   Hans Johansen A/S er blandt 
Nordsjællands førende entre-
prenør- og murerfirmaer.

•   De har 7-8 faste  
medarbejdere.

•   De har benyttet telefon- 
systemet One-Connect fra 
Uni-tel siden 2015.

•   Løsningen er implemente-
ret af Ole Borgen Kronback 
Arildslund fra KLC Erhverv i 
København, som også står  
for daglig drift og support.

Ph
ot

o 
by

 M
ili

vo
j K

uh
ar



Hjælp dine medarbejdere med at beskytte deres mobiltelefoner.

Er du beslutningstager?

Læs mere om vores løsninger på panzerglass.dk eller kig forbi din lokale KLC butik.

iPhone 11 Pro
Nokia 5.3

Opgrader til iPhone 11 Pro som har et helt nyt tripelka-
mera-system med 12 MP vidvinkel-, ultravidvinkel- og 
telekameraer. iPhone 11 Pro er vand- og støvafvisende 
og har batteri til hele dagen. Fås i fire lækre farver. 

• 5,8" Super Retina XDR OLED-skærm
• Vand- og støvafvisende (4 meter i op til 30 minutter, IP68)
• Tripelkamera-system med 12 MP vidvinkel-, ultravidvinkel- 

og telekameraer

• Utroligt firedobbelt kamera med 
avanceret AI-billeddannelse.

• Se alle dine videoer på det episke 
6,55" display.

• Med den kraftige Qualcomm® 
Snapdragon™ 665-processor.

• Fuld kraft i længere tid med op til 
2-dages batterilevetid. 

Vælg stort. Gå længere.
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EVOLVE2 85
Designet til at lade dig holde fokus. Det bedste headset 
til koncentration og samarbejde.

• Mere effektiv støjreduktion end nogensinde før
• Opkaldsteknologi med ti mikrofoner giver garanti for opkald 

med krystalklar lyd
• Batterilevetid på 37 timer

EVOLVE2 65
Designet til at give dig bevægelsesfrihed. Arbejd alle 
steder med overlegen trådløs lyd.

• Imponerende støjisolering
• Opkaldsteknologi med tre mikrofoner giver garanti for 

fremragende opkaldskvalitet
• Batterilevetid på 37 timer

Voyager 5200
• Standbytid op til 9 dage 
• Taletid op til 7 timer 
• Fjerner baggrundsstøj, også vindstøj. 
• Besvar/afslut opkald på headsettet 

EVOLVE2 40
Designet til bedre koncentration. Exceptionel 
lyd og støjdæmpning samt overlegen komfort.

• Lednings headset
• Busylight, der kan ses fra alle vinkler
• Enestående opkaldskvalitet
• Plantronics Voyager 5200
• Standbytid op til 9 dage 
• Taletid op til 7 timer 
• Fjerner baggrundsstøj, også vindstøj. 
• Besvar/afslut opkald på headsettet 

God lyd afgør den oplevelse den du taler 
med får af din virksomhed

Et headset er ikke bare et headset, lad os hjælpe dig med det rigtige til dig



Christian Aarø har været i restaurations-
branchen i henved 30 år. De sidste 16 år er 
aktiviteterne foregået i eget firma, og det 
er ikke gået stille af sig. Den første Miche-
lin-stjerne kom i 2010 og den næste i 2015. 
Og de holder ved endnu.

I 2017 indgik Christian Aarøs selskab aftale 
med KLC Erhverv om at installere og drive 
telefoni og web på hans tre restauranter. 
Spisestederne har tre forskellige adresser, 
og der er tale om tre opsætninger af både 
mobil- og fastnettelefoni, web og wifi.

Ordentlig service er et krav
Christian Aarø stod selv for indkøbet og 
havde, ud over høj driftssikkerhed, kun ét 
ufravigeligt krav til leverandøren.

”Det var vigtigt for mig at finde en leveran-
dør, hvor jeg bliver behandlet som kunde og 
ikke bare som et nummer. Derfor gik jeg efter 
et lidt mindre firma med en personlig kon-
takt”, forklarer Christian Aarø og uddyber.

”Hvis man har et nedbrud eller på anden 
måde får brug for hjælp, dur det ikke at få en 
person i røret, som ikke kan hjælpe. Og det er 
vigtigt, at man ikke fx skal igennem en mas-
se spørgsmål for at få lov at få en tekniker 
ud”, forklarer Christian Aarø.

Teknologien skal bare virke
Den erfarne restauratør lægger ikke skjul på, 
at telefoni ikke er noget, der optager ham 
synderligt i det daglige. Tingene skal grund-
læggende bare virke.

”Så længe det virker, så er vi glade, og det 
gør det. Vi har primært kontakt med KLC, hvis 
vi skal have en ekstra telefon, eller hvis en 
ansat stopper. Så ringer vi op, og der er altid 
en god kommunikation”, siger Christian Aarø.

Intern telefoni og kunderettet web
Noget, der er med til at gøre driftssikkerhe-
den på telefonien særligt vigtig, er, at akti-
viteterne i firmaet ikke alene er geografisk 
spredt, men også fordeler sig på det meste 
af døgnet. Det bevirker nemlig, at store dele 
af den interne dialog foregår telefonisk. 

For den kunderettede del ser det anderledes 
ud. Her er stabiliteten på web til gengæld 
afgørende for servicen.

”Det med at booke bord via telefonen var i 
gamle dage. I dag foregår stort set alt online. 
Der kan være nogen, der ringer om aftenen 
og spørger, om der er plads i bistroen (NO. 2, 
red.), og så skal det selvfølgelig virke. Men 
generelt foregår det online”, siger Christian 
Aarø.

Prisen betyder noget, men er ikke afgørende
Der er ikke mange direkte fællestræk mellem 
restaurationsdrift og telefoni, men når det 
foregå på Christian Aarøs niveau, kan man 
godt finde en enkelt: Kvaliteten er vigtigere 
end prisen.

”Selvfølgelig er det altid bedre at få en bil-
ligere løsning end den, man har. Vi sparede 
også penge, da vi skiftede teleselskab, og 
det var fint, men det var ikke det, der ledte til 
skiftet.”, slutter Christian Aarø. 

Telefoni, web  
og Michelin-stjerner

Når man som Christian Aarø driver restauranter på topniveau,  
er der ikke plads til svingende kvalitet. Heller ikke, når det kommer til  

telefoni og web. KLC Erhverv har installeret Uni-tel-løsninger  
på restauranterne AOC, NO.2 og Trio.

Kort om Christian Aarø  
og restauranterne

Antal medarbejdere:
• 45 fuldtidsansatte

Restauranter:
•  AOC – gourmetrestaurant i  

Moltkes Palæ nær Kongens 
Nytorv  
i København

•  NO.2 – lillesøster til AOC med  
integreret cocktailbar på  
Hammershøi Kaj på Christians-
havn

•  Trio – Bistro på højt niveau, også  
fysisk. Den ligger i Axel Towers 
overfor Tivoli

Telefoni og web
•  KLC Erhverv har installeret  

både telefoni, web og wifi i  
restauranterne

•  Daglig drift og vedligeholdelse  
leveres af KLC Erhverv

•  Telefonien baserer sig på  
Uni-tels One-Connect

•  Internetforbindelsen er ligeledes 
 leveret af Uni-tel

Kundecase



    

Alle priser er eksklusive m
om

s. 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

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

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

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

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

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

www.klcerhverv.dk

KLC Erhverv samarbejder med:
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