Eenvoudige
Communicatie
voor uw Organisatie

Avaya Cloud Office™ by RingCentral®

Bellen, gebeld worden, berichten
versturen, e-mailen, vergaderen en
verbinden, alles in één oplossing.

Compleet Door Één Nummer
Één Nummer waar al uw spraak, fax-, sms- en multimediaberichten samen komen en dat op elk
apparaat, onafhankelijk van waar u bent – waar de informatie in een oogopslag is te zien,
u eenvoudig kunt beheren en gemakkelijk kunt bedienen.

Eenvoudig Bellen:
Het is nog steeds de beste manier om te communiceren,
dus hebben we het gemakkelijker voor uw organisatie
gemaakt om telefoongesprekken op te zetten,
te routeren en te beheren.

59%

van klanten belt liever
omdat ze een snel antwoord
willen - Google

Eenvoudig Chatten en Sms’en:
Breng multitasking naar een hoger niveau.
Heb privé-of groep chats en geniet van de
mogelijkheid om direct Sms’jes te plaatsen.

7700%

Toename van verzonden
tekstberichten per maand
in de afgelopen 10 jaar
- Statistic Brain

Eenvoudig Samenwerken:
Krijg iedereen op dezelfde golflengte in een virtuele
vergaderruimte met HD-video, scherm delen, chatten
en alles wat je nodig hebt om samen te werken.

94%

van bedrijven zegt dat de
productiviteit toeneemt
door video conferentie
- Wainhouse Research

Eenvoudige Analyseren:
De gebruiksvriendelijke rapportage geeft u
inzage in hoe effectief uw communicatie voor
uw organisatie werkt.
Data-gedreven organisaties
groeien elk jaar met
meer dan 30%
- Forrester

Eenvoudig SIntegraties:
Op dit moment zijn er al keuzemogelijkheden uit meer dan
100 zakelijke apps en dit worden er meer. Het gereedschap
dat u nodig heeft om uw organisatie te laten functioneren.
In 2018, gebruikte elke
organisatie gemiddeld
129 zakelijke applicaties
- Okta, Inc.

Avaya Cloud Office is zo gebundeld en geprijsd dat
u snel aan de slag kunt. Avaya Cloud Office biedt
uw medewerkers en klanten de functionaliteiten
en opties die ze willen en dit - allemaal in één app.
avaya.com/cloudoffice
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