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

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

Hos KLC Erhverv finder du de bedste
produkter til kommunikation
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 5200 Office/
USB-A / 1-vejs
Forbindes nemt til bordtelefon med 1-vejs Voyager 5200
Office-basen og/eller til din mobiltelefon
•
•
•
•
•
•
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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

GRATIS

hastighedstjek af
virksomhedens
forbindelser

Tilbage til fremtiden
Det er lidt pudsigt. Det der med hjemmearbejdspladser. I mere end et årti har
telebranchen forsøgt at sælge idéen om hjemmearbejdspladser til de danske
virksomheder. Det ene øjeblik, virker det interessant, det næste bliver det
blandet med lidt mistro, og idéen virker måske ikke for alle så god alligevel.
Og så med èt arbejder hele Danmark hjemme, de der kan altså! For ganske
rigtigt – ikke alle kan løse deres arbejdsopgaver hjemmefra. Men når man kan
og får muligheden – har det vist sig, at både effektivitet og arbejdsglæde
stiger markant! Og glade medarbejdere arbejder altså bedst.
Til gengæld er forudsætningen for at holde møder på Zoom eller Microsoft
teams så også, at have det rette udstyr og i særdeleshed en god og stabil
internetforbindelse. Ellers er glæden kort, og bliver erstattet af irritation og
frustration, og den gode idé er pludselig vendt til det modsatte. Derfor er
vores råd til alle virksomheder, få rådgivning - så det også for jeres virksomhed,
bliver en kæmpe succes. Derfor har vi i dette magasin rettet fokus på
hjemmearbejde. Læs blandt andet den spændende artikel på side 6 og 7.

KLC Erhverv vokser – og vi udvider igen.
I seneste magasin kunne vi byde velkommen til nye kolleger i Glostrup.
Og vi takker for den fine velkomst til dem. Nu er turen så kommet til det østlige
Danmark og det vestlige Sjælland. Vi åbner nemlig yderligere to nye afdelinger,
denne gang på Bornholm og i Holbæk. Det er igen yderst solide og kompetente
kræfter, som kommer ombord. Alle med mange års erfaring i telebranchen.
Vi siger velkommen til dem, og god læselyst til jer alle.
Foto: Bjørg de Meza Espersen

Mikkel Dodt Fregerslev
Partner
KLC Erhverv
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Kundecase

”De her ting, der kan drille,
de er der simpelthen ikke”
V2C står for Value 2 Construction – værdi til byggeriet. Konsulentfirmaet,
som udfører risikoafdækning i alle byggeriets faser, tager heller ingen chancer,
hvad angår telefoni. Vi har talt med V2C´s PA, Christina Rosendahl.

Med mange medarbejdere, som ofte er ude af
huset, har V2C valgt en ren mobil-løsning. Den
hviler på platformen One-Connect fra Uni-tel
og rummer alt, hvad der er behov for af omstillingsmuligheder, køer, autosvar osv. Det er
dog ikke det tekniske, V2C´s PA og ansvarlig
for telefoni, Christina Rosendahl, fremhæver,
når hun forklarer om valget af telefoniløsning.
”For os handler det grundlæggende om, at
det bare skal køre, og det gør det. Det, at vi
simpelthen ikke mærker til det i hverdagen, er
en stor fordel”, siger Christina Rosendahl.
Prisniveauet var naturligt nok heller ikke uden
betydning, men kroner og øre var ikke i sig
selv udslagsgivende.
”Det er klart, at vi også tog stilling til pris, men
det afgørende for vores valg var, at det virker
og er nemt at bruge”, siger Christina Rosendahl, og peger på et andet tilsvarende vigtigt
element, nemlig service og tilgængelighed.
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”Tilgængelighed spiller en stor rolle for os.
Hvis vi eksempelvis har brug for at oprette
et nyt nummer, er processen enkel, og det
går meget stærkt”, siger hun og giver et
eksempel:

”Jeg opbevarer en passende mængde simkort
på kontoret. Når jeg har behov for at få aktiveret et af dem, skriver jeg til KLC, som ordner
det med det samme. Det er nemt, og det er
hurtigt”, forklarer Christina Rosendahl.
Med til det brugervenlige setup hører, at
løsningen er uden binding. Ud over, at det kan
have økonomiske fordele, er det nemlig administrativt nemmere at have med at gøre.
”Det giver en frihed, at Uni-tel ikke har
bindingsperiode. Det gør det fx væsentligt
nemmere at administrere, hvis nogen stopper
og gerne vil have deres nummer med”, siger
Christina Rosendahl.
Opsætningen er fra KLC Erhvervs side tilpasset V2C´s forholdsvis basale behov. Det
betyder bl.a. at enkelhed og funktionalitet
i den daglige drift er i højsædet, forklarer
Christina Rosendahl.
”Vi har en helt enkel opsætning, der kører
mellem fem personer, som kan tage køen på
hovednummeret. Det fungerer godt. Man
kan melde sig ind og ud, som man har behov
for det. De her ting, der kan drille – de er der
simpelthen ikke.”

FAKTA
• V2C er en uvildig byggerådgiver, der optimerer byggeprojekter i alle byggeriets
faser. Konsulentvirksomheden hjælper bygherrer med
at styre projektet sikkert i
mål til rette tid, rette pris og
i den aftalte kvalitet.
• På telefonisiden har V2C en
ren mobil-løsning
• Løsningen er leveret af KLC
Erhverv
• De benytter platformen
One-Connect fra Uni-tel
• Der er i skrivende stund
omtrent 60 brugere på
løsningen

iPhone SE

Så meget at holde af.
Så pæn en pris.
Der har aldrig været et bedre tidspunkt at opgradere
til iPhone SE på. Nu med A13 Bionic – den samme
stærke chip som i iPhone 11 Pro. Portræt-funktion
til portrætter i studiekvalitet med seks lyseffekter,
4K-video i filmisk kvalitet og tre flotte farver. Med et
stænk- og vandafvisende design og lang batteritid er
det den hidtil mest avancerede iPhone på 4,7".

Er du beslutningstager?
Hjælp dine medarbejdere med at beskytte deres mobiltelefoner.

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

Tema

7 gode tips

til hjemme- og fjernarbejde
Virksomheder, der gør det muligt for deres ansatte at arbejde eksternt,
har meget at vinde: Ud over at få mere tilfredse og effektive medarbejdere
bliver virksomheden en mere attraktiv arbejdsplads for nye, talentfulde
medarbejdere. Nogle grundlæggende strategier skal dog være på plads,
for at det skal fungere optimalt. Her er de vigtigste succesfaktorer:

og gør det muligt for
flere at arbejde i dokumenterne – i realtid
over nettet.

1. FOKUS PÅ KOMMUNIKATION
At arbejde eksternt er ikke det samme som
at arbejde alene. Tværtimod. Samarbejde
er et vigtigt parameter, da flere og flere
arbejdspladser både tilbyder og har behov
for fleksible muligheder. En forudsætning
for samarbejde er, at det er let at kommunikere med sine kunder, samarbejdspartnere
og kolleger.
Derfor har den hjemmearbejdende behov
for god hardware i form af f.eks. en computer, et headset og et kamera med gode
muligheder for at deltage i videokonferencer. Der skal desuden være it-løsninger og
cloud-tjenester der understøtter samarbejde. Det kan f.eks. være Dropbox, Adobe,
Zoom, Skype og Teams, der tillader deling
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2. BRUG TEKNOLOGI
Det er ikke nok at levere
hardware og løsninger. Uanset hvor smart og avanceret
teknologien og tjenesterne er,
tabes fordelen, hvis medarbejderne ikke har lært de funktioner, der gør
arbejdet effektivt. Dette kan i bedste fald
betyde, at virksomheden mister kreativitet
og produktivitet. I værste fald gør det medarbejderne frustrerede og irriterede. Sørg
for, at der er god undervisning og support til
produkter og løsninger.
Det er ofte bedst at starte en dialog med
medarbejderne omkring valget af udstyr
og løsninger. Ellers kan der forekomme
”skygge-it” på både hardware og software,
så medarbejderne vælger at bruge bl.a.
computere og cloud-tjenester, der ikke er
styret af virksomheden. Det gør det svært
at styre sikkerheden og informationer i
forhold til eksempelvis GDPR.
3. STOL PÅ MEDARBEJDERNE
En af de vigtigste ting er, at lederen har
tillid til de ansatte, der arbejder eksternt.

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

Tillid betyder meget mere end blot at
godkende muligheden for at arbejde fra
andre steder end kontoret – og på andre
tidspunkter. Det øger også kommunikation
og kreativitet såvel som samarbejde og
engagement. Hvilket igen giver produktiviteten et løft.
4. BEGRÆNS ARBEJDET
Som regel er det aldrig et problem, at
fjernarbejdere arbejder for lidt. Tværtimod.
Den store udfordring er, at de, der arbejder
mere fleksibelt, har tendens til at arbejde
for meget. Det kan være svært at stoppe,
når man kan arbejde hvor som helst og når
som helst. En god måde at vise om medarbejderen er tilgængelig og kan kontaktes,
er statusvisning i eksempelvis Microsoft
Teams.
5. SÆT KLARE MÅL
Lederne bærer også noget af ansvaret for,
at arbejdet ikke overtager. Tydeligt formulerede og målbare mål er en af de komponenter, der kræves i ledelse, når arbejdet
bliver mere fleksibelt. Medarbejderen skal
vide nøjagtigt, hvad der forventes, og hvad
der skal leveres.
Lederen skal regelmæssigt hjælpe til
motivation gennem individuelle opkald
(som sagtens kan være eksterne). For at

Tema
fjernarbejde skal lykkes, skal lederen og
medarbejderne have tættere og mere
regelmæssig kontakt end ellers.
6. OPRET FÆLLESSKAB
Det er også vigtigt, at telearbejderne ikke
føler sig isoleret. Der skal være en følelse
af tilknytning i teamet. Her kan videokonferencer og gode skærmdelingsværktøjer
være til stor nytte. Det kan bidrage til en
øget følelse af ”at være sammen”.
Man må heller ikke mindske værdien af
at mødes fysisk. Planlæg regelmæssige
møder med teamet, ikke mindst når et nyt
projekt eller samarbejde er i gang. Eller
aftal at mødes på kontoret alle mand til lidt
kollegial sparring og samvær.
7. SE AFSTAND SOM DET NYE NORMALE
Til slut: Det kan være en god idé at
overveje, hvor godt jeres arbejdsmetoder
fungerer til hjemme- og fjernarbejde. Husk
også, at det ikke kun handler om ændring
af teknologi, men at det også skal sikres,

at alle – helt op til ledelsesniveau – ser
fjernarbejde som en naturlig form for arbejde. Det burde altså ikke være et spørgsmål
om at "godkende" fleksibelt arbejde, men
om at se og udnytte de muligheder, det kan
bidrage med.

Få høj samtalekvalitet på jeres
konferencetjeneste

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.

Kundecase

Når loyalitet går begge veje
Vi er hos advokat Birte Dyrberg fra Advokataktieselskabet Dyrberg & Partnere.
En advokatvirksomhed med base i Hjørring, som tilbyder alt indenfor juridisk
bistand i hele Vendsyssel – fra Limfjorden og til Skagen. Virksomheden startede
i 1991, og vi har været med, som leverandør af telefoni helt fra start.
Den daværende ejer af erhvervscentret,
Svend Sørensen – en dygtig og serviceminded erhvervsmand, som også dengang
forstod vigtigheden i at passe godt på sine
kunder netop ved at tilbyde tilpassede
løsninger og hele tiden være opmærksom
på, kan noget gøres bedre for kunden.
I dag er erhvervscentret en del af den
landsdækkende KLC Erhverv-kæde – men
visionen er stadig det samme! Den bedste
løsning til den bedste pris, og så skal det
være nemt at være kunde!
Birte fortæller: ”Da Svend stoppede, blev vi
overdraget til en ung Rasmus Frank Pedersen, som jo skulle udfylde Svends plads!
Og dén opgave har han påtaget sig ydmygt,
pligtopfyldende og med en utrolig serviceminded tankegang og altid til vores fulde
tilfredshed!
Vi oplever stadig den samme fantastiske,
gode service, og de er særligt dygtige til at
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tilpasse vores løsning, så vi hele tiden har
den bedste løsning og også til den billigste
pris!
Derfor forbliver vi også loyale, da vi ikke selv
ønsker at bruge tiden på at finde det bedste. Det har vi jo allerede og kan derfor fuldt
ud koncentrere os om dét, vi er bedst til og
overlader trygt telefonien til KLC Erhverv.”
”Udover at vores telefon-løsning er moderne, nem at bruge og funktionelt tilpasset
vores hverdag, så er den også stabil og
driftssikker. Vi skal jo heller ikke glemme, at
telefonen er et vigtigt redskab for os til at
udføre vores job. Derfor er driftssikkerheden vigtigt, og har vi haft behov for hjælp,
så er teknikerne der bare med det samme!
Vi har til hver en tid oplevet den tætte
kontakt, som en kæmpe fordel. KLC Erhverv
er loyale overfor os, og teknikerne er gode
til at forklare tingene på en måde, så også
jeg (som ikke er spor teknisk) forstår det!

Og det er nu engang mig, der godkender
og betaler fakturaerne.” siger Birte med et
stort smil.

T46 IP telefon

T53W
T53W - VoIP-telefon - med Bluetooth interface
med opkalds-ID - 3-vejs opkaldskapacitet - SIP,
SIP v2, SRTP - med 12 linier.
• 3,7" LCD display
• Bluetooth
• Dualband-Wi-Fi 2.4G/5G (802.11a/b/g/n/ac)

T57W
• Justerbar 7" touchskærm
• Integreret Bluetooth 4.2
• Integreret dobbeltbånds
Wi-Fi 2.4G / 5G
• (802.11a / b / g / n / ac)

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

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

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

Det gode
udstyr til telefoni
T41 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

Engage 75 mono/stereo
• Branchens bedste trådløse ydeevne og tæthed.
• Speciel støjreducerende mikrofon for krystalklare opkald.
• Taletid gennem hele dagen og integreret busylight.

Kundecase

”En nem og overskuelig løsning
for en lille virksomhed”
En stigende mængde indgående opkald til Nr. Vium
Maskinstation gjorde det svært at følge med uden et professionelt
telefonsystem. Valget faldt på One-Connect fra Uni-tel.

Nr. Vium Maskinstations kunder holder ikke fri
klokken 17. Eller i weekenden. Og når de ringer,
er det ofte med noget, som kræver svar her og
nu. Det gik fint i en årrække, men virksomheden
voksede, og det gjorde det svært at følge med,
så indehaver, Poul Erik Clausen, kontaktede KLC
Erhverv i Silkeborg for at finde en løsning.
”Før havde jeg bare ét nummer, som folk ringede
ind på. Det betød, at jeg kunne sidde med én i
røret og se tre andre, der bankede på uden at
komme igennem. Så det var nødvendigt at gøre
noget, men jeg ville ikke have et stort omstillingsprogram”, forklarer Poul Erik Clausen.
Nemt at komme i gang
Efter dialog med KLC valgte de at prøve den
populære platform One-Connect fra Uni-tel.
Den udmærker sig ved stor fleksibilitet og kan
tilpasses virksomheder i alle størrelser. Hos Nr.
Vium Maskinstation, som kun har brug for at have
to telefoner tilknyttet, viste det sig hurtigt at
være et godt valg.
”Det er en enkel løsning, som er nem og overskuelig for en lille virksomhed. Det tog meget kort tid
fra vi startede, til vi vidste, hvordan det virkede”,
siger Poul Erik Clausen og uddyber:
”Det er virkelig let at gå til. Vi kan fx begge åbne
og se, om den anden er på, og om han sidder i
samtale. Hvis vi har ferie, kan jeg stille nummeret
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over til en tredje person. Også selvom han ikke
har samme abonnement”, siger Poul Erik Clausen.
Bedre service og mere fleksibilitet
Før kunne der gå en time eller længere, før
kunderne fik svar, men nu er ventetiden nede på
et minimum. Samtidig med, at systemet har forbedret servicen, giver det også større fleksibilitet
i hverdagen.
”Det er svært at tage i byen eller til fest, hvis
man ved, at man skal holde øje med sin telefon.
Nu kan jeg logge af, og så ved jeg, at der er en
anden, der tager den. Før kunne der jo ligge 20
ubesvarede opkald, så den nye løsning letter
det meget. Jeg er som ejer blevet mere fri, og jeg
behøver ikke være bange for, at der er opkald, jeg
mister”, siger Poul Erik Clausen.

Nr. Vium Maskinstation
• N
 r. Vium Maskinstation er stiftet af Poul Erik Clausen og har eksisteret siden 2003.
• V
 irksomheden har 10 medarbejdere med to, som er tilkoblet hovednummeret.
• H
 ar i dag lukket helt for fastnet og benytter kun mobiler.
• D
 eres telefoniplatform, One-Connect fra Uni-tel, er implementeret af
KLC Erhverv i Silkeborg, som også varetager den daglige drift af løsningen.

Office pakken...
– præcis som du kender den, med
værktøjer til samarbejde, som gør
det muligt at få endnu mere fra hånden
– når som helst og hvor som helst.
Office 365 er den mest komplette løsning på
markedet. Udover de velkendte Office-applikationer
som Outlook, Word, Excel, og PowerPoint ligger en
stor del af styrken ved Office 365 i de skybaserede
tjenester, som følger med. Køber du Microsoft 365
Business Standard eller Premium følger Office
pakken med, og alternativt kan den købes særskilt.
Det gælder blandt andet kommunikationsløsninger
med sociale værktøjer, indhold og intranettjenester.
Og meget mere! Desuden er alting enkelt og sikkert
at administrere og altid opdateret til den seneste
version.
Køb Office 365 hos KLC Erhverv
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Foto: Bjørg de Meza Espersen

• IP og mobiltelefoni

• Mobiltelefoner, tablets og PC

• Hardware og software

• Bredbånd og Fiber i hele Danmark

• V
 ideomøder og

• Headset til mobil og kontor

Unified communication

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

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

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

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

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

KLC Erhverv samarbejder med:

• Drift og support af hele din løsning

