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Communiceren 
als een pro
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Communicatie verandert bijna dagelijks: nieuwe trends, nieuwe 
technologie en nieuwe apparaten stellen nieuwe eisen aan bedrijven 
en werknemers. Digitalisering heeft een sterke invloed op de manier 
waarop we communiceren en samenwerken met klanten en collega’s 
via verschillende kanalen en apparaten. Digitalisering betekent in 
de eerste plaats verandering – naar optimalisatie, virtualisatie en 
vereenvoudiging in alle delen van een bedrijf.

Swyx maakt communicatie eenvoudig. 
Voor iedereen. Swyx verbindt alle 
medewerkers en garandeert een snelle 
en vlotte uitwisseling van informatie. 
Swyx ondersteunt agile werken en is 
de interface om te communiceren met 
je klanten en partners.

De ervaringen van duizenden 
middelgrote bedrijven in heel Europa 
hebben ontwerp en ontwikkeling van 
Swyx-producten beïnvloed en dat 
zullen ze blijven doen, zodat jij altijd 
klaar bent voor de toekomst.

Geschikt voor nu 
en de toekomst

Herhalen ConferentieSwyx Meeting 
(Optioneel)

DoorverbindenOvernemen
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Alle functies 
in één klik binnen 

handbereik

VisualGroups 
(Optioneel)

GesprekslogboekCRM-koppeling 
 (Optioneel)

Telefoonboek Oproepen
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Werk flexibel 
op jouw eigen manier
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Swyx werkt met een breed scala aan eindapparatuur. Of je nu liever gebruik 
maakt van een handset of een softphone en headset op je computer: de keuze 
is aan jou. 

En ben je onderweg? Om succesvol zaken te kunnen doen is de bereikbaarheid 
van medewerkers cruciaal. Dankzij de Swyx app zijn je collega’s overal zakelijk 
bereikbaar, wat een stuk vrijheid geeft. Daarnaast levert het ook nog eens een 
grote kostenbesparing op, want ze kunnen gewoon hun privétoestel gebruiken. 
In de app geven je collega’s gemakkelijk aan of ze beschikbaar zijn, waardoor 
onnodig doorverbinden verleden tijd is en je klanttevredenheid stijgt.
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Voordelen van het 
Swyx VoIP-telefoniesysteem

   Vast-mobiel integratie 
Integratie van mobiele telefoons 
met de functies van het 
telefoonsysteem in een app.

   Chatfunctie 
Intern een chatbericht sturen.

   Betrouwbaar en veilig 
Een aparte verbinding voor 
de telefonie, dus geen risico 
bij uitval van het internet. De 
servers hangen in een redundant 
datacenter.

   Calamiteitenschakeling 
Bij storing schakelen we 
automatisch naar een 
noodnummer door.

   Flexibel 
Afrekenen per werkplek, per 
maand. Hierdoor kun je eenvoudig 
uitbreiden of inkrimpen.

   Voicemail 
Beschikbaar voor elke gebruiker 
individueel.

   Locatie onafhankelijk 
Overal waar internet is heb je 
toegang tot de cloudtelefonie. 
Thuiswerken is een eitje en 
meerdere vestigingen werken 
naadloos samen.

   Beschikbaarheidsweergave 
In één oogopslag zie je wie 
aanwezig is of aan het bellen is. 
Ook op de smartphone.

   Oproepbeheer 
Inzage in de gesprekken via 
logboek.

   Vergaderen 
Telefonisch vergaderen met 
meerdere collega’s tegelijk, of 
videovergadering als je elkaar ook 
wilt zien.



Cloud telecom
for business

requires listening
to customers

...as it should be

Destiny.nl

Wij zoeken de perfecte balans tussen wensen en oplossingen, behoeften 
en software en mensen en technologie. Focus op groei, noemen we 
dat ook wel. In een wereld waar technologie een steeds belangrijkere 
rol speelt kun je niet achterblijven. Aanpassingsvermogen is daarom 
essentieel. Groei in flexibiliteit, in tevreden klanten, in innovatief 
vermogen: welk type groei ambieer jij?
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https://www.youtube.com/channel/UCB4ac_5riQBHSi0p3U2Tj8g
https://www.linkedin.com/company/destiny-nederland/
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