
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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Vi skriver 2018, og spørger du os, er tiden løbet fra sløj kundeservice 
og mangelfulde løsninger. Siden KLC Erhverv kæden startede for 3 år 
siden, har mere end 1.500 virksomheder valgt at lave en løsning hos 
os. Med jævne mellemrum interviewer vi kunderne for at erfare hvad vi 
lykkes med og hvad vi kan gøre bedre. Det er næsten uden undtagelse 
specielt 3 områder der fremhæves.
 

•  KLC Erhverv lytter til kundens ønsker og behov. Vi designer en 
løsning der passer til virksomheden, og lover ikke mere end vi kan 
holde.

•  KLC Erhverv og vores underleverandører leverer enkle og 
overskuelige regninger, og produkterne sælges til en fair pris.

•  KLC Erhverv leverer telefoni på alle danske mobilnet. Hvis vi 
ikke kan levere dækning, er der ingen der kan.

 
Om du ønsker en ren mobilløsning, IP-telefoni eller en 
kombination heraf kan du være helt tryg ved løsningens 
oppetid. Den svigter meget sjældent og oppetiden 
ligger mellem 99,9 og 100% målt på kvartalsbasis. 
Skulle du være uheldig, at nogen graver kablet til din 
internetforbindelse over, er det blot at give os et kald. Så 
etablerer vi en midlertidig løsning mens fejlen rettes.
 
For det skal være nemt at være kunde, og vi ved at din tid er for 
kostbar til at hænge i lange telefonkøer og selvbetjeningsportaler. 
På vores hjemmeside www.klcerhverv.dk kan du læse om nogle af 
vores kunders oplevelser. Jeg vil dog opfordre dig til at tage fat i os 
og opleve at god service ikke behøver at koste mere. Hvem ved måske 
faktisk tværtimod.
 

Med venlig hilsen
Mikkel Dodt Fregerslev
Bestyrelsesformand, KLC Erhverv

Det skal være nemt

Samarbejde på tværs af 
tid og sted
 
Rigtig mange bruger det allerede i forskellige formater. Telefonmøder, chat, videomø-
der. Der er mange måder at kommunikere på lige fra den funktion der er indbygget i 
din smartphone, Skype for Business eller en tjeneste der er opsat specifikt til jeres 
møderum.

Hen over den kommende tid ændrer Microsoft on-line udgaven af Skype for Business til 
Teams. Det giver dig helt nye muligheder, men afhængig af dit behov findes der rigtig 
mange løsninger, der er webbaseret – WebRTC der kan give dig mulighed for at lave et 

videomøde med kolleger, kunder og 
leverandører.

Det behøver ikke at koste en formue, 
en god internetforbindelse, et kame-
ra og et godt headset eller højtaler, 
så er du faktisk godt på vej. Hos KLC 
Erhverv hjælper vi dig gerne med 
både hardware og installation.

PC
Partner

Authorized

LOGITECH ConferenceCam 

•  Transportabelt system med alt  
i ét-design

• Perfekt til mindre arbejdsgrupper
•  Samtaler der lyder virkelige og 

naturlige

Lenovo T470S 

• 36 måneders on-site garanti 
• Mange tilslutningsmuligheder 
• Kun 1,32kg

Jabra Evolve 65 

Professionelt trådløst headset med 
dobbelt tilslutning og fantastisk lyd til 
opkald og musik.
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Hos Stenberg Transport er der ikke plads 
til smuttere. Selvom der er drøn på, skal alt 
være 100 procent koordineret. Som trans-
portfirmaets kørselsdisponent sidder Brian 
Thastrup midt i orkanens øje og sikrer, at 
der er styr på alle transporter. Det kræver et 
stort overblik og, ikke mindst, et fleksibelt og 
pålideligt telefonsystem.

”Det er ekstremt vigtigt, at vores kunder kan 
få fat i os gnidningsfrit. Det samme gælder 
for vores medarbejdere. Derfor er det et 
stort plus, at vores telefonsystem giver os 
en meget høj grad af fleksibilitet”, forklarer 
Brian Thastrup.

Altid hul igennem
Stenberg Transport benytter One-Connect, 
som de har købt hos KLC Erhverv. Systemet, 
som er udviklet af Uni-tel, har en meget høj 
grad af fleksibilitet, hvilket giver konkrete 
gevinster for kunderne i en hektisk hverdag, 
fortæller kørselsdisponenten.

”Hvis jeg fx er optaget, så går opkaldet videre 
til den næste i kæden. Det betyder, at der 
altid er en, der tager telefonen. Førhen ville 
det have betydet, at hvis jeg var optaget på 
de tre linjer, der gik ind, så ville telefonen 
bare dutte optaget.”

Tilpasning per langdistance
Fleksibiliteten spiller også ind, hvis daglig-
dagen brydes af uforudsete hændelser. En 
helt konkret ting ved One-Connect, som har 
overrasket Brian Thastrup positivt, er, hvor 
meget, der kan gøres per langdistance.

”Hvis der skal ændres noget i opkaldsrække-
følgen, kan jeg logge på hjemmefra og klare 
det derfra. Det er en stor fordel, hvis fx den, 
der har vagten, ikke kan holde den, og jeg 
skal overtage den. Så kan jeg gå ind fra min 
egen computer derhjemme og lave om på 
kæden”, fortæller Brian Thastrup.

Ingen forstyrrelser
Der er også andre, helt lavpraktiske fordele 
ved at have et system, der er udviklet på 
baggrund af behovene i alle led af en virk-
somhed. Fx kan medarbejderne i Stenberg 
Transport ringe til hinanden på korte numre. 
Det betyder, at hvis en kollega står ude i 
marken og får et nummer slynget ud, er det 
kun nødvendigt at huske tre cifre.

”Man kan sige, at vi har fået et fremtidssikret 
og fleksibelt telefonsystem, som kan det, 
der kræves af en moderne virksomhed. Og 
så kører det godt uden forstyrrelser”, slutter 
Brian Thastrup.

    

Smartphones

Pure Android

hos KLC Erhverv er vi blandt de førende, både når 
det gælder udvalg og service. Vælg mellem et 

bredt udvalg af smartphone-modeller  
fra Apple, Samsung, HTC, Sony, Nokia med mere.

Nokia-smartphones leveres med den nyeste version af Android™ 
uden unødvendige ekstrafunktioner og regelmæssige  
sikkerhedsopdateringer. Det betyder, at du får en oplevelse,  
der altid er 100 % ægte, sikker og opdateret.

Nokia 3, en smuk designet Android™  
– telefon med alt det grundlæggende

• 8 MP autofokuskamera, foran og bagpå
• LTE 4G-forbindelse
•  5” polariseret HD-skærm med Corning® Gorilla® Glass

Nokia 8
•  13 MP-kamera både foran og 

bagpå med ZEISS-optik
•  Lyst 5,3” 2K-polariseret display 

beskyttet med formet Corning® 
Gorilla® Glass 5

•  4 GB RAM/64 GB hukommelse 
og support af MicroSD op til 
256 GB

HTC U11+ 

Den smukke strømlinede glasoverflade 
og 3D kurver ser ikke kun godt ud, de er 
også designet til at give et mere sikkert og 
behageligt greb.

•  6” Quad HD+ display (2880 x 1440 pixels, 18:9)
•  Android™ 8.0 Oreo med HTC Sense™
•  12MP (HTC UltraPixel™ 3 med 1.4μm pixel)

Samsung Galaxy A8 (2018)

•  Plads til microSD-kort, som udvider 
hukommelsen med op til 256 GB.

•  Hurtig og sikker med 
fingeraftrykslæser og 
ansigtsgenkendelse.

•  IP-68 klassificeret for støv- og 
vandbestandighed, hvilket betyder, at 
den tåler vandstænk og regn*

•  * Tåler en vanddybde på op til 1,5 
meter i 30 minutter og er støvtæt.

iPhone X 
– hils på fremtiden

•  Findes med 64GB el. 
256GB hukommelse

•  5,8” Super  
Retina HD-skærm

•  Vælg mellem  
Space grey og sølv

Kundecase

Fleksibel telefoni med 
stærk support
Fleksibelt, fremtidssikret og altid med nem adgang til hjælp.  
Sådan beskriver Brian Thastrup fra Stenberg Transport den  
Uni-tel-løsning, de har fået leveret af KLC Erhverv.

One-Connect til en 
moderne virksomhed

•  Stenberg Transports mission er at 
sikre kunderne den rette transport til 
den rigtige pris og den aftale tid

•  De udfører alle typer af transportop-
gaver og har både kraner, sidelastere, 
skibs- og affaldscontainere mv.

•  Som moderne logistikvirksomhed har 
de behov for et fleksibelt telefon-
system, hvor driften er 100 procent 
stabil, og hvor supporten altid er 
tæt på. Valget er faldet på Uni-tels 
One-Connect, som de har købt via KLC 
Erhverv
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Dårlig akustik er dårlig 
for dit helbred
Mange kontormiljøer består i dag af åbne rum, og de er en kilde til 
aktivitet og støj. For meget støj. Over 90 procent af kontorarbejdere 
lider under mængden af støj på arbejdspladsen, ifølge Plantronics. 
Konsekvenserne kan være større end du tror ...

Der er to typer usund lyd. Den første er over-
dreven eksponering for høj støj. Dette kan føre 
til døvhed og andre høreforstyrrelser. Tænk på 
dine ringende ører efter at have været på en 
rockkoncert. 

Den anden slags er de enkle, distraherende 
lyde omkring os, såsom samtaler eller afbrydel-
ser af kolleger på arbejdspladsen. Dette forår-
sager ikke høreskader og virker derfor mindre 
alvorlige, men støj, der ikke direkte beskadiger 

øret, er også dårligt både for produktivitet og 
mental velvære.

Ringende telefoner, talende kolleger, tikkende 
tastaturer og summende udstyr kan dog være 
den største fjende til koncentration og fokus.

Plantronics skaber lydoplevelser der lader  
medarbejderne arbejde smartere og blive  
mere produktive. De ved hvor vigtig lyden er  
i et arbejdsmiljø.

Tema

Støjproblem på kontoret? 
Sådan løser du det

Du tror måske: Giv headset til alle medarbejdere.  
Problem løst. Men det er for nemt.

Jo, headsets tilbyder løsninger til både for meget og  
for lidt støj. Men målet er, at skabe en arbejdsplads,  
der passer til medarbejderens behov. 

Vil du gerne løse et støjproblem på kontoret og hjælpe 
dine medarbejdere med at koncentrere sig og være 
mere produktive og komfortable? 

Vores erfaring fra mange virksomheder deler vi hellere 
end gerne med dig.

Kilde: Plantronics

Plantronics Voyager 6200 UC

Nyhed fra Plantronics

• ANC - blokerer baggrundsstøj
• Nakkebøjle der vibrerer ved opkald
• Til kontoret og hjemmearbejdspladsen 
• reducering af baggrundsstøj 
• 4 mikrofoner 
• Tillsluttes via bluetooth og usb dongle for PC

Plantronics Voyager 8200 UC

•  I et åbent kontor eller på rejsen, besvar opkald eller lyt til musik.
• Boomless design
• ANC - Blokerer baggrundsstøj.
• Bløde ørepuder giver god komfort
• Op til 24 timers brugstid
• Kan forbindes med en bordtelefon via Plantronics MDA 220

Plantronics SAVI 740

• Til PC, smartphone og fastnettelefon
• Op til 9 timers taletid
• Letteste DECT trådløse headset på markedet
•  Tre behagelige bæreløsninger ørekrog, nakke- 

og hoved-bøjle

Plantronics SAVI 720

•  SoundGuard® DIGITAL™ beskytter 
mod pludselig høje lyde

• Avanceret wideband lyd
•  Op til 13 timers taletid på en enkelt 

opladning
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Hvad lagde I især vægt på, da I skulle  
skifte telefonsystem?
”Vi kom fra et system med forholdsvis ringe 
prisgennemsigtighed og ønskede noget, som 
var enkelt og overskueligt. Så selve det at 
få gjort både administration og prissætning 
enkelt og ligetil havde høj prioritet. Men selv-
følgelig lagde vi også vægt på driftssikkerhed 
og kvalitet. Og det gjorde bestemt heller ikke 
noget, at der fulgte besparelser med.”

Hvordan traf I valget
”Vi kontaktede Djonny Sørensen fra KLC 
Erhverv Silkeborg. At valget faldt på Uni-tels 
One-Connect skyldes i høj grad tilliden til 
deres rådgivning. Vores rådgiver er meget 
proaktiv og fortæller, hvis noget er uhensigts-
mæssigt, eller hvis noget kan gøres smartere 
eller billigere.”

Hvad rummer One-Connect?
”One-Connect rummer al vores medarbejder-
telefoni, inklusive alle mobillicenser. Alle vores 
brugere er oprettet i systemet. Så det er der, 
vi har hele omstillingen og i det hele taget 
indgangen til Samn forsyning.”

Hvordan ser løsningen ud i forhold  
til det, I kom fra?
”Vi har adgang til omtrent de samme 
funktioner, men til en anden pris og med en 
væsentligt nemmere daglig administration. 
Og så fungerer det godt i sammenhæng med 
den serviceaftale, vi har med KLC. Hvis der er 
noget, vi er i tvivl om, ringer vi eller skriver en 
mail, og så laver de det for os. Lige nu er de fx 
i gang med at udvikle et statistik-modul, vi har 
efterspurgt.”

Er der særlige fordele ved det,  
I har valgt, du vil fremhæve?
”Det må være den mobile app og dashboardet, 
der følger med. Det har vi haft stort behov for. 
Det gør det meget nemt at fange kollegerne. 
Jeg kan se, om de er tilgængelige eller til mø-
der, og jeg kan ringe dem op via appen uden 
at have dem registreret som kontakter.”

Er I tilfredse med løsningen?
”Ja, jeg må sige, at vi er godt tilfredse. Jeg 
synes, det fungerer. Og igen vil jeg gerne 
fremhæve samarbejdet med KLC Erhverv 
Silkeborg. Vi har en virkelig god konsulent og 
en god repræsentant.” 

Kundecase

Væsentligt nemmere daglig  
administration

Enkel administration stod højt på ønskelisten, da Samn Forsyning  
skiftede telefonløsning. Efter rådgivning fra KLC Erhverv Silkeborg  

faldt valget på One-Connect fra Uni-tel. 

Ingeniør og projektleder hos Samn, Lene Bæktoft Hockerup, fortæller her om skiftet.

Kort om Samn Forsyning

•  Håndterer bl.a. al regnvand og 
spildevand i Horsens og Odder Kom-
muner og drifter fire vandværker 

•  Løser alle opgaver inden for 
drift, anlæg og projektering samt 
udvikling af nye miljøforbedrende 
løsninger 

•  Har 90 medarbejdere og 110.000 
kunder 

•  Er kunder hos KLC Erhverv Silkeborg 
hvor de køber Uni-tels One-Conne-
ct-løsning

Galaxy Xcover4
• Robust, men elegant design
• Skabt til udendørs brug
• Større skærmfølsomhed

Galaxy Tab Active2 
(8.0”, LTE)

Avanceret kamerafunktionalitet
Det avancerede kamera har en opløsning på hele 13MP på bagsiden og 
5MP på forsiden. Det giver fantastisk detaljerede billeder, samtidig med 
at den kraftfulde LED-blitz giver klare billeder, selv under mindre gode 
lysforhold. Kom hurtigt frem til kameraet ved at dobbeltklikke på hjem-
knappen, og tag billeder ved at trykke på volumen-knapperne.

Robust design
Hold fokus på arbejdet. Galaxy Tab 
Active2 giver et fast og skridsikkert 
greb, der er velegnet til ekstreme 
konstruktionsmiljøer, mens det robuste, 
antishock-cover er designet til at modstå 
fald på op til 1,2 meter.

Vandbestandig og støvtæt
Gør beskyttelse til en topprioritet. Galaxy 
Tab Active2 og S Pen har begge IP68-
certificering og beskytter mod barske 
udendørs udfordringer.

Stærk ydeevne
Galaxy Tab Active2 er udstyret med 3 GB 
RAM og en 1,6 GHz ottekernet processor, 
der giver ekstra ydeevne ved afvikling af 
flere opgaver

Stærkt kamera
Ved hjælp af stregkodeaflæseren  
giver Galaxy Tab Active2 med  NFC-
sensor mulighed  for at afvikle opgaver 
hurtigere i både logistikkæden  og 
transportbranchen.
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In front of you Two-way privacyTwo-way privacy

Quiet,  
please!

Wozniacki  
wants privacy.

Skal vi også beskytte dig  
og dine medarbejdere?

Privacy og skærmbeskyttelse i én løsning.
Prisen for altid at være på er ofte, at ens privatliv og arbejdsliv bliver  
offentligt tilgængeligt. PanzerGlass’ skærmbeskyttelse med privacy  
kan hjælpe alle med at tage kontrollen tilbage og beskytte indholdet  
mod nysgerrige blikke. Læs mere om vores privacy løsninger på  
panzerglass.com eller kig forbi din lokale KLC butik.

Kunde & Co tilhører den absolutte elite 
af danske reklamebureauer. Deres krav 
til systemer og teknologi er tårnhøje. 
Der er ikke plads til fejl og udfald. Da de 
skiftede telefoni-løsning faldt valget 
efter en grundig proces på Uni-tels 
One-Connect. 

Kunde & Co´s it-chef,  
Thomas Verge, forklarer:

”Vi havde tre leverandører inde og 
gennemgik alt fra funktioner og driftssik-
kerhed til service og pris. Uni-tels løsning 
leverede på alle parametre, så i bund og 
grund var valget faktisk ikke så svært at 
træffe,” siger Thomas Verge.

Bedre på alle parametre
Alligevel lægger han ikke skjul på, at det er 
en stor beslutning at skifte en løsning ud, 
som har kørt i mange år. En løsning, som 
både ledelse og ansatte har vænnet sig til 
at bruge hver dag.

”Ledelsen var forbeholdne, fordi vi har 
haft et system med en stribe velkendte 
funktioner, der har virket, som de skulle. 
Omvendt har de jo også et ønske om at 
skabe forbedringer, så de gik med til det, 

og faktisk har den nye løsning vist sig 
at være bedre på alle parametre”, siger 
Thomas Verge.

Uvildig sparringspartner
I forhold til at have ro i maven over at 
skifte leverandør spillede det gode forhold 
til KLC Erhverv i Virum en ikke uvæsentlig 
rolle.

”Vi har brugt Christian Ostenfeldt fra 
KLC som sparringspartner. De forhandler 
forskellige løsninger, og han har været god 
til både at være uvildig og til at være åben 
omkring baggrunden for de anbefalinger, 
han har givet os,” forklarer Thomas Verge.

Nemt at skifte
Da løsningen skulle implementeres, blev 
de forventninger, der var bygget op, da 
også indfriet til fulde.

”Det var et godt og meget nemt skift. I 
forhold til mobiltelefoni var det simpelthen 
at tage simkortet ud og sætte det nye 
i. Jeg har prøvet at skifte udbyder flere 
gange, hvor ting, som burde være enkle, 
har givet store udfordringer. Men dette 
her virker bare. Uni-tel og deres folk har 
leveret varen, så det har faktisk været en 
hel åbenbaring,” slutter Thomas Verge.

Kundecase

”Dette her virker bare”
De høje forventninger blev indfriet til fulde, da Danmarks største 

reklamebureau, Kunde & Co, skiftede telefonløsning. 

Kunde & Co og telefoni

•  Kunde & Co er med sine 220 ansatte 
Danmarks største reklamebureau

•  I 2016 flyttede de al telefoni over til 
Uni-tels One-Connect-løsning

•  I valget lagde de vægt på funktionali-
tet, driftssikkerhed og pris

•  Det spillede også en rolle, at Uni-tel 
giver mulighed for at vælge mellem 
flere netværk

•  Bureauet har brugt KLC Erhverv i Virum 
som rådgiver i indkøbsprocessen
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Her er integration gjort 
nemt for dig
Med Uni-tels simple One-Connect værktøjer, giver vi jer en effektiv og intelligent telefoni-
løsning, der arbejder sammen med virksomhedens øvrige systemer. Og det er uanset om 
I benytter jer af én eller flere leverandører.

Kontakt KLC Erhverv for mere information omkring  
dine integrationsmuligheder fra Uni-tel.

Vi integrerer med blandt andre:

• Skype for business
• Microsoft Office
• Salesforce

• Navision
• E-conomic
• og mange flere...

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

Virum
Hummeltoftevej 49
2830 Virum
Tlf. 70254445

Silkeborg
Priorsvej 5
8600 Silkeborg
Tlf. 88448686

Alle priser er eksklusive m
om

s. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer


