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

Søg, klik, start møde!
Der er mange gode grunde til at bruge videotelefoni. Det er nemt, hurtigt og
giver en bedre mødeoplevelse end blot et telefonmøde.
Del filer med den du taler med og se hinanden i øjnene uden at bruge tid på transport.

Tak for tilliden
Flere og flere virksomheder gør det. Lader KLC Erhverv stå for deres
IT- og telefoni løsning. Og det er vi ret stolte af. Uanset om du er
en nystartet enmandsvirksomhed eller et større firma er din
løsning noget af det første, din omverden støder på i kontakten
til dig. Virker den efter hensigten? Bliver man modtaget af et
professionelt speak når man ringer til dig? Har i mulighed for
at omstille til en anden medarbejder hurtigt og intuitivt via
en App? Kan løsningen håndtere Microsoft Teams, Skype
for Business, eller måske du har brug for at dine svenske
kunder kan ringe til dig på et svensk nummer? Kan man
holde møder på sin PC?
Mulighederne er mange og ovenstående er blot et
udpluk af de mange muligheder der findes. Men helt
ærligt, hvor mange har lyst til at sætte sig ind i alle de
løsninger der findes? Det er her KLC Erhverv kommer
ind i billedet. De fleste af vores medarbejdere har
arbejdet med kommunikationsløsninger i både 10 og
20 år. Vi kender fordele og ulemper og deler dem gerne
med dig i dialogen omkring jeres muligheder.

• Kan bruges på PC/Mac (Chrome, Edge, Safari)
• Hent APP til iOS eller Android
• Ingen komplicerede installationer
• Brug et godt headset, speakerphone
og evt. kamera

Hold videomøde direkte på din PC, tablet
eller mobil. Åbn App eller hjemmeside, tast
nummeret på mødet. Lige så enkelt som at
lave et telefonopkald.

Derfor, tak for tilliden til de mange virksomheder der har
valgt en af vores løsninger, læs bl.a. om Silkeborg IF og RD VVS
her i magasinet og se flere kundecases på vores hjemmeside,
hvor du også med fordel kan tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Foto: Bjørg de Meza Espersen

• Op til 30 samtidige deltagere
• Kan også bruges med traditionelle videosystemer
• Mødet kan streames eller optages via RTMP
(f.eks Youtube el. Facebook)
• Skype support
• Live support

Når du laver en løsning gennem KLC Erhverv overlader vi
dig ikke til en selvbetjeningsportal. Alle vores løsninger
indeholder support, og ofte er det den samme du taler med
– altså en der kender dig og din løsning.

Med venlig hilsen
Mikkel Dodt Fregerslev
Partner, KLC Erhverv
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Slip kontoret fri med WiFi
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

Jabra Engage 75 Stereo & Mono
Udviklet til at være verdens mest effektive og
professionelle trådløse headsets.
• Branchens bedste trådløse ydeevne og tæthed.
• Speciel støjreducerende mikrofon for krystalklare opkald.
• Taletid gennem hele dagen og integreret busylight.

Surface GO

Integrer Microsoft Teams
med One-Connect

Den nye Surface Go er perfekt til alle dine daglige
opgaver. Du får ydeevne som en bærbar computer,
mobilitet som en tablet og en fantastisk touchskærm
med alle kræfterne i Windows 10.

Telefonmodulet i Teams er i udgangspunktet mangelfuldt. Men via et stærkt samarbejde med Microsoftkonsulenter er Uni-tels alsidige og fleksible telefoniplatform One-Connect nu blevet fuldt integreret. Derfor
kan al kommunikation, inkl. telefoni, samles ét sted.
Alle features er med
Alle de smarte features fra Uni-tel One-Connect er integreret i Teamsplatformen.
• Indgående kald kan modtages på Teams, mobil eller fastnet.
Valget er dit

• Omstil kald, se status på dine kollegaer, meld dig ind og ud af
køer og skift din profil direkte på mobilen

• Brugervenlig omstilling, træk af kald, søgning på interne og
eksterne brugere

• Integrationen er usynlig – man ser kun Teams, men har adgang
til alle One-Connect features

• Overblik over vigtige driftsinformationer som kø, ventetider
og samlet taletid per bruger

• Meget mere …

Kontakt KLC Erhverv og kom igang med Teams og One-Connect.

Ubiquiti UniFi
Controller Hybrid Cloud
UniFi Controller enhed, tilsluttes f.eks. UniFi
switche og giver mulighed for at tilgå UniFi
software via denne controller. Med Quad
Core CPU
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Teknologien bag
Plantronics Active Noise Cancellation

Aktiv
støjreduktion

Plantronics Voyager 8200UC
• Flere mikrofoner, identificerer og blokerer baggrundsstøj
og sikrer Voyager 8200 UC en krystalklar lyd
• Op til 30 meters trådløs rækkevidde
• Smartsensor-teknologi der pauser
medieafspilningen, når du tager headsettet
af, og gentoptager afspilningen, når
headsettet tages på igen Til PC,
smartphone og fastnettelefon
• Dual mode Active Noise Cancelling
(ANC), vælg selv hvor meget støj der
skal lukkes ude

Plantronics’ headsets er et resultat af adgangen til omfattende
udviklings- og testfaciliteter samt mere end 50 års erfaring
inden for lydteknologi og -innovation.
Plantronics benytter en bred vifte af teknologier, inklusive:

Aktiv
støjreduktion

• Støjreduktion: Plantronics opnår optimale resultater ved at
benytte aktiv og passiv støjreduktion både til at overføre lyd

Plantronics Voyager Focus

(hvad du hører) og modtage lyd (hvordan du lyder).

•
•
•
•
•

• Digital Signalbehandling (DSP): Den digitale
signalbehandling i Plantronics’ headsets giver din stemme en
mere naturlig lyd ved hjælp af specialdesignede algoritmer.

Kan bruges til PC, mobil/tablet og smartwatch
Banebrydende aktiv støjreducering (ANC)
Fantastisk lyd - i begge ender af opkaldet
Smartsensors
15 timers lyttetid

• Sidetone: Denne funktion giver out-of-band feedback i
realtid for at give brugeren indsigt i, hvordan de lyder for
modtageren under et opkald.
• Mikrofon system: Ved at benytte flere mikrofoner i én
enhed kan man opnå exceptionelt klar lyd.

Hold fokus med et headset,
der lukker baggrundsstøjen ude

• Hørebeskyttelse: Plantronics SoundGuard-teknologi
sikrer, at høje toner hurtigt reduceres til et passende niveau
ved hjælp af en avanceret tretrins-proces, der beskytter
brugeren mod pludselige stigninger i lydniveauet.

Aktiv
støjreduktion

Med et headset, der aktivt lukker baggrundsstøjen ude,
kan du og dine kollegaer holde fokus! Slut med konstante forstyrrelser og
afbrydelser. Det giver en langt mindre stressende arbejdsdag og er synligt på
bundlinjen.Der er mange modeller at vælge imellem, så der er et
headset der passer til en hver arbejdsplads.

Aktiv
støjreduktion

Sig farvel til baggrundsstøjen!
Der er støj alle steder – også på din bundlinje.

94% tror de ville
være mere effektive
i roligere omgivelser1
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1

53% er enige i, at baggrundsstøj
nedsætter tilfredsheden og
produktiviteten1

Plantronics Noise in the workplace Global Study, 2017.

2

64% siger, at muligheden at
blokere støj og distraktioner øger
deres produktivitet2

Plantronics Mobile Collaboration Global Survev. 2016.

Plantronics Voyager 6200 UC

Plantronics Blackwire 725

• UC headset uden hovedbøjle og uden mikrofonarm
• 4 mikrofoner og ANC (Active noice cancellation)
• Komfort tilpassede ørepropper til Hi-Fi stereo
• Lysindikator i mikrofonen, der viser om du taler

•
•
•
•
•
•

Aktiv støjreducering (ANC)
Hi-fi stereo
PC-Wideband-lyd giver PC-telefoni i høj kvalitet
SoundGuard®-teknologi beskytter mod pludselige opståede høje lyde
DSP giver mere naturligt klingende stemmer
Støjreducerende mikrofon
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Kundecase

iPhone Xs
Tænk stort.
Og så lidt større.
Velkommen til de 3 nye medlemmer af iPhone
familien. De hedder iPhone XS, iPhone XS Max
og iPhone XR.
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. leverer markedets
mest præcise farvegengivelse, ægte sort og en imponerende
lysstyrke.

”Et rigtig fint forløb”

Avanceret Face ID, så du kan låse din iPhone op, logge ind i apps
og betale med et enkelt blik – på sikker vis. A12 Bionic-chippen
med næstegenerations Neural Engine anvender maskinlæring
i realtid for at forbedre den måde, du oplever billeder, spil og
augmented reality m.m. på.

Den professionelle fodboldklub Silkeborg IF har været gennem en problemfri
implementering af nyt telefonsystem og er glade for deres nye Uni-tel-løsning.
I forbindelse med flytning til nyt stadion skulle Silkeborg IF A/S have ryddet op i sin telefoni. Den professionelle fodboldklub valgte at
få hjælp af KLC Erhverv, som anbefalede klubben at bruge One-Connect fra Uni-tel. Det har
den administrative stab ikke fortrudt.
Gamle numre kom med
”Før vi flyttede ud på det nye stadion, JYSK
park i Silkeborg, havde vi nogle abonnenter
samlet hos én fast operatør, mens andre havde private numre hos andre selskaber, hvor de
så afleverede regningen til os. Nu ville vi gerne have samling på tingene, så vi tog kontakt
til KLC. De hjalp os med at flytte det hele til
ét sted og sørgede for, at folk fik deres gamle
numre med osv.”, forklarer økonomikonsulent,
Marie Hansen, som er ansvarlig for telefoni i
den traditionsrige fodboldklub.

Ud med bordtelefoner
Anbefalingen fra KLC blev en One-Connectløsning fra Uni-tel. Sådan en kan bruges på
forskellig vis, men hos Silkeborg IF A/S kører
alt via en app på medarbejdernes mobiltelefoner. Før havde de kun bordtelefoner, men
efter en rundspørge hos medarbejderne, besluttede de helt at droppe dem.
Ind med mobiler
”I vores situation fungerer det godt med en
ren mobil løsning. Det føltes lidt som spild at
have en telefon stående på bordet og fylde.
Og det fungerer jo stadig sådan, at hvis man
ringer ind på hovednummeret, kommer man
ind i en almindelig telefonsluse, hvor man kan
vælge afdelinger eller personlig betjening”,
fortæller Marie Hansen.

Sikkerhed i overgangsfasen
Hun lader forstå, at der skal en del til, før der
opstår panik på kontoret. Alligevel var det en
god tryghed at have en dygtig og engageret
konsulent tilknyttet i processen.

Husk tilbehøret

”Det gav os en god fornemmelse i forhold til
at få det til at virke. På grund af opsigelsesfrister hos de forskellige gamle udbydere kom
vi drypvis over, men KLC’s konsulent, Djonny
Sørensen, havde lavet en midlertidig løsning,
indtil vi alle var på. Det virkede fint.”
Positiv overraskelse
”Det var en positiv oplevelse, at vi blot skulle give fuldmagt til KLC, hvorefter de kunne
sørge for det hele. Især bøvlet med at komme
ud af det gamle. Alt i alt har det været et godt
forløb. Jeg anbefaler gerne andre at bruge
Uni-tel og KLC”, slutter Marie Hansen.

FAKTA OM SILKEBORG IF´S TELEFONI

iPhone Xr
Smart. På alle måder.

• Bruger en One-Connect-løsning fra Uni-tel

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.

• Løsningen er rent mobil og fungerer primært via en app på telefonen,
som gør det nemt at melde sig ind og ud af køer og i det hele taget sikre,
at alle kald ryger det rigtige sted hen
• KLC Erhverv i Silkeborg har hjulpet med at træffe det rette valg og med
hele implementeringen af den nye løsning

•
•
•
•
•

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.

• Silkeborg IF A/S flyttede til JYSK park, det nye stadion i Silkeborg, i sommeren 2017. Det var ved denne lejlighed, de valgte at få ryddet op i deres
telefoni
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Kundecase

Dare to make a difference
BrandGlass by
TM

”Det fungerer bare”
For RD VVS er telefoni ikke noget, der skal fylde.
Det er noget, der skal virke. Virksomheden, som blev stiftet i 2007,
tæller i dag 40 ansatte og dækker tre forretningsområder.

Tænk, hvad et BrandGlass™
kan gøre for din virksomhed.

Det er gået stærkt, siden Ronnie Nielsen
og vennen Dennis Jeppsson stiftede deres
VVS-virksomhed for lidt over 10 år siden. I
dag laver de også elinstallationer og udfører
kloakarbejde, og medarbejderstaben er
vokset til ikke færre end 40 mand.

BrandGlass™ kan være nøglen til at skille sig ud og vinde nye kunder. Her er
fx 4 måder at brande din virksomhed på. Valg og placering er helt op til dig.
Logo synligt når
skærmen er sort
on/off logo

Det farvede eller transparente logo i bund/top
er altid synligt på telefonen
Color logo

Logo er synligt ved
brug af UV lys

Transparency logo

UV logo

”Vi startede som et lille firma, men voksede
ret hurtigt. Jeg sidder som daglig leder, men
bruger Christian fra KLC Erhverv til alt omkring telefoni. Så det er ham, der har hjulpet
med at bygge den del op. Jeg har stor tillid
til ham, og det har fungeret godt lige siden
starten”, forklarer Ronnie Nielsen.
Alt er samlet ét sted
Til at begynde med brugte de kun mobiler,
men i dag køber RD VVS hele platformen
inklusive mobil, IP-telefoni og fibernet hos
KLC. Valget er – ligeledes på anbefaling fra
KLC – faldet på en One-Connect-løsning fra
Uni-tel.
”Vi har løbende samlet mere og mere hos
KLC. Det gør det nemmere for os, og det betyder, at vi har én person, vi kan ringe til, som
så klarer det for os”, siger Ronnie Nielsen.

UV
light

off

on

off

on

off

on

Læs mere om vores BrandGlass™ løsninger på
panzerglass.com eller kig forbi din lokale KLC butik.

off

on

Systemet bakker hverdagen op
Systemet skal kunne håndtere nem omskiftning til hhv. VVS, El og Kloak-afdelingerne, så
kunderne kommer direkte i kontakt med den
person, der er bedst til at hjælpe. Samtidig
er det afgørende, at hovedkontoret altid kan
komme i kontakt med de mange fagfolk, der
er på arbejde ude hos kunderne.

”Vi kan logge os af og på flere grupper og
har delt firmaet op i VVS, El og Kloak. Det
betyder, at kunderne bliver sendt direkte til
den rigtige medarbejder. Vi kan også stille
telefonerne om til andre på mobilerne. Til
hverdag er det vigtigt, at vi hurtigt kan stille
videre”, siger Ronnie Nielsen.
”Nemt og forholdsvis billigt”
Han beskriver setuppet som ”meget nemt
og forholdsvis billigt” og hæfter sig desuden
ved, at der heller ikke var noget opstartsgebyr.
”Det fungerer egentlig bare rigtig godt.
Selvfølgelig betyder prisen noget, og vi har
også fået justeret løsningen flere gange, så
vi altid har noget, der er så billigt som muligt
i forhold til vores behov. Men når man har
en leverandør, man stoler på, er prisen nu
faktisk ikke altafgørende”, mener Ronnie
Nielsen.

Ingen nedbrud – heller ikke i tilliden
At have tillid til leverandøren betyder også, at
RD VVS i bund og grund kan overlade ansvaret til nogle andre og selv bruge krudtet på
andre ting.
”Det fungerer bare, så det er ikke noget, man
tænker så meget over. Hvis Christian siger
god for det, så er det ikke nødvendigt for
mig at have så meget med det at gøre”, siger
Ronnie Nielsen.
Har I nogensinde oplevet nedbrud?
”Nej, ikke efter vi er skiftet til Uni-tel. Vi oplevede det et par gange med vores tidligere udbyder, hvor noget var gået ned, så telefonerne ikke virkede. Det var selvfølgelig et stort
problem. Men vi er glade og tilfredse med
både KLC og Uni-tel og har ingen problemer.
Det fungerer bare, så det er vi meget glade
for i vores hverdag”, slutter Ronnie Nielsen.

Kort om RD VVS og telefoni
• Specialister inden for VVS og leverer alle former for elinstallationer. Desuden autoriseret kloakmester
• Stiftet i 2007 af Ronnie Nielsen og Dennis Jeppsson
• 40 ansatte fordelt på tre forretningsområder
• Har siden 2010 fået leveret al telefoni via KLC
• Benytter en One-Connect-løsning fra Uni-tel
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Foto: Bjørg de Meza Espersen

• 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

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

KLC Erhverv samarbejder med
PCG
Partner
Silver

Alle priser er eksklusive moms. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

• Videomøder og Unified communication
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