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3CX COMMUNICATIESYSTEEM
CONTACT MET KLANTEN EN COLLEGA’S
Flexwerken uw medewerkers productief met behulp van spraakapps op hun smartphone?  
Wilt u op afstand vergaderen via webconferenties zonder apps?  
Wilt u klanten te woord staan via live chat op uw website?  
Of wilt u gewoon een modern telefoonsysteem waarmee u kunt bellen? 
 
Met het communicatiesysteem van 3CX kan het allemaal, en nog veel meer. En omdat u 
bij 3CX kunt kiezen voor een lokale installatie op Windows, Linux of in de cloud, hebt u alle 
keuzevrijheid. Wat u ook kiest, u bent verzekerd van een modern en gebruiksvriendelijk 
communicatiesysteem met een minimum aan beheertaken. 



WAAROM KIEZEN VOOR 3CX?

Wat als u uw klantenservice kunt verbeteren en u het uw medewerkers die meer en meer 
thuiswerken makkelijker kunt maken, terwijl u ook nog geld bespaart? Met 3CX beschikt u over 
een volledig functionele IP-telefooncentrale, met wachtrijen, geïntegreerde videogesprekken, 
webconferenties en meer.  
 
Daarnaast kunt u live chat, Facebook- en sms-berichten allemaal integreren in één systeem. 
Al deze functies zijn geschikt voor flexwerken; ze zijn altijd en overal te gebruiken via apps voor 
mobiel en browser. Bovendien is deze open-platform IP-telefooncentrale volledig compatibel 
met populaire IP-telefoons en SIP-trunks. 3CX groeit mee met uw bedrijf en blijft kosten-
effectief!

Ontwikkeld voor flexwerken
In de cloud of lokaal geïnstalleerd
Eenvoudig te installeren en te beheren
Veilig, betrouwbaar, flexibel

Probleemloze videoconferenties
Tools voor presentatie en hulp op afstand
Apps voor vergaderen via smartphone
Onbeperkt aantal gebruikers

Zet bezoekers om in leads en verkopen
Van chat naar telefoon- of videogesprek
Verbeter de klantbeleving
Eén simpele interface
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En nog veel meer…

Telefooncentrale: het nieuwe werken

Live chat: maximale conversie

Videoconferencing: simpel zonder apps



Hosted of lokale telefooncentrale
Met 3CX is de keuze aan u. Kies voor hosted telefonie of kies er voor om 3CX lokaal te install-
eren. Welke optie u ook kiest, Lumidee zorgt ervoor dat het aansluit op uw wensen. Besteed 
minder tijd aan het beheer van uw telefooncentrale en meer aan uw bedrijf.

 
Switch naar 3CX & bespaar tot 80% aan telefoonkosten
Schakel over naar 3CX en profiteer van grote besparingen op telecom- en reiskosten. Met één 
uniform systeem kan uw team overal en zonder extra kosten efficiënt werken. U hoeft geen 
add-ons aan te schaffen voor webconferenties, mobiele apps, livechat, zakelijke sms-berichten 
en Facebook-integratie - alles is inbegrepen in de maandelijkse kosten. Uw team heeft slechts 
één systeem nodig om verbinding te maken met collega's en op klanten te reageren via hun 
favoriete communicatiekanaal. 

 
Eenvoudig thuiswerken met 3CX-apps
3CX is ontwikkeld voor thuiswerken. Met de apps voor iOS en Android is uw zakelijke commu-
nicatie niet langer gebonden aan uw kantoor. Neem uw extensie overal mee naartoe en werk 
waar het u uitkomt. Reageer op berichten die u ontvangt via Facebook en uw website, voer 
telefoon- gesprekken, chat met collega’s, start een videogesprek en zorg dat uw klanten tevre-
den zijn, ook als u moet thuiswerken.

 
Weten wie er belt voordat u de telefoon opneemt
Integreer uw CRM- of helpdesksysteem met 3CX. Zorg dat het klantrecord open en klaar is, kijk 
wanneer ze het laatst hebben gebeld en met wie ze hebben gesproken. Bespaar tijd van uw 
callcentermedewerker en maak indruk op uw klant. Uw klanttevredenheid zal verhogen, meer 
oproepen kunnen afhandelen en meer kunnen verkopen! Door de integratie kunt u ook recht- 
streeks vanuit uw CRM-systeem bellen. Klik op een nummer om een oproep te starten en log 
de oproep tegelijkertijd in. Met inkomende oproepen van nieuwe nummers kunt u automatisch 
nieuwe klantrecords maken. Geef uw verkoopteam vleugels.
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Bel via uw browser met de eenvoudige Chrome extensie
Zou het niet geweldig zijn als u uw gesprekken kan verwerken, de status van collega’s kan  
controleren, kan reageren op berichten en videogesprekken kan voeren, allemaal vanaf één 
centrale locatie? Dat en nog veel meer is mogelijk met de 3CX-webclient. Eenvoudig te gebruik-
en door flexwerkers thuis of onderweg en eenvoudig te beheren om hoofdpijn te voorkomen. 
Bovendien kunt u met de 3CX-browserextensie voor Google Chrome rechtstreeks via uw brows-
er bellen en gebeld worden, zonder dat u de webclient hoeft te openen op een nieuw tabblad 
of zelfs maar een browser geopend hoeft te hebben. Bel vanuit het venster waarin u werkt, 
bijvoorbeeld Office 365 of uw CRM. 

Geïntegreerde gratis videoconferenties
Op zoek naar een gebruiksvriendelijke en gratis professionele oplossing voor videoconferenties? 
3CX is een compleet communicatiesysteem met geïntegreerde videoconferenties. Dat betekent 
dat u geen aparte apps voor video nodig hebt. Tijdens een telefoongesprek kunt u met één 
klik deelnemers uitnodigen om over te stappen op video, zonder een conference call te hoeven 
inplannen. U kunt vanuit uw browser direct deelnemen aan vergaderingen, zonder plug-ins te 
hoeven installeren. Dankzij geavanceerde functies kunt u externe schermen bekijken en  
beheren, documenten delen, presenteren op een whiteboard, chatten en enquêtes houden. 
Geen extra kosten, geen tijdsbeperkingen en geen gebruikerslimieten!
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Geïntegreerde live chat. Converteer bezoekers
De gemiddelde websitebezoeker blijft slechts 15 seconden op uw website. De meeste websites 
hebben een bouncepercentage van 20 tot 40%. Dat zijn een hoop gemiste kansen. Met de  
geïntegreerde live chat van 3CX kunnen de bezoekers van uw website en Facebook-pagina  
direct met u chatten of bellen. Uw medewerkers kunnen meteen reageren via uw 3CX-webclient 
of -app. Als chat niet volstaat, kunnen ze het gesprek met één klik uitbreiden naar een telefoon- 
of videogesprek. Breng bezoekers in contact met uw salesteam en zie hoe uw conversie groeit! 
Voer al uw communicatie via één platform; geen ingewikkelde administratie, geen maandelijks  
abonnement. 
 

Geïntegreerde oplossing voor callcenters
Klanten willen snel te woord worden gestaan. Ze verwachten dat u weet wie ze zijn en waar-
over ze de laatste keer hebben gesproken, zonder meerdere keren te worden doorverbonden. 
Dat levert uw bedrijf een hogere omzet en meer tevreden klanten op. Communicatie is niet 
langer afhankelijk van dure, ouderwetse zakelijke telefooncentrales. 3CX biedt u call center 
software die u helpt zelfs de meest veeleisende klanten tevreden te stellen. Bovendien zijn uw 
medewerkers dankzij de CRM-integratie en gespreksflows van 3CX verlost van complexe en 
tijdrovende taken.

Beheer Facebook-berichten via 3CX
Kent u die feature op uw Facebook-pagina? “Antwoordt gewoonlijk binnen…”? Als er iets staat 
als “3 dagen”, doet het hebben van een Facebook-pagina uw bedrijf waarschijnlijk meer kwaad 
dan goed. Dankzij Facebook-integratie en de functie voor live chat in 3CX kunnen uw mede- 
werkers via hun webclient of smartphone-app direct reageren op Facebook- en websitebericht-
en. Verbind bezoekers direct met uw salesteam en zie een boost in uw conversies. Voer al uw 
communicatie via één platform; bespaar tijd en vermijd maandelijkse abonnementen.

Stuur zakelijke SMS-berichten
Werken uw medewerkers nog met consumentenapps voor zakelijke messaging? Gebruiken ze 
Whatsapp- en privénummers om met collega’s in contact te blijven? Deze werkwijze is niet 
alleen zeer persoonlijk, onbewaakt en ongeregistreerd, maar ook bijzonder onprofessioneel. Met 
3CX kunnen uw medewerkers tekstberichten verzenden en ontvangen via een speciaal zakelijk 
telefoonnummer, zonder daarvoor hun privénummer te hoeven blootgeven. Ontvangen berichten 
kunnen worden toegewezen aan wachtrijen, zodat ze door meerdere medewerkers kunnen 
worden opgepikt. Zo weet u zeker dat op elk bericht wordt gereageerd, ook als een medewerker 
afwezig is.



Hoofdfuncties PBX

Eenvoudig back-up en herstel

VMware/Hyper-V/KVM

Lokaal: Debian/Windows

Eigen cloud:  
Amazon/Google/Azure

Standard

Hosted

Dagelijkse back-up

Pro Enterprise

Extensies

Apps voor iOS en Android

Voicemail ontvangen via e-mail

Intercom/paging/PA-systeem

Voicemail ontvangen via e-mail

Gesprekken in wachtstand 
zetten/hervatten

Busy Lamp Field (BLF)

Systeemstatus in realtime

Ingebouwde SBC voor implemen-
tatie van externe telefoons

Voicemail

Transcriptie van voicemail 

Eigen FQDN

Eigen SMTP-server

Lokaal / Hosted
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Digitale receptionist

Extensie en mobiel  
gelijktijdig bellen

IP-telefoons netwerkbreed/in de cloud 
eenvoudig provisioneren/beheren

Plug&Play-telefoonprovisionering

Apps: Windows/webclient/ 
iOS/Android

Telefoonboek

Headsetintegratie

Office 365-integratie 

CRM-integratie 

Oproepen opzoeken in DB/CRM

Compatibel met Hotel PBX incl. 
Fidelio-certificering en Mitel

Voicemail ontvangen via e-mail

Gesprekken in wachtstand 
zetten/hervatten

Inbellen bij webconferenties

Polls

PDF delen

Scherm delen

Hulp op afstand

Whiteboard

Deelnemers 25* 100* 250*

Webconferenties

Office-productiviteit

*Max. aantal deelnemers per 3CX-instance.

Standard Pro Enterprise



Gesprekslogs

Click2Call-browserextensie

Click2Talk

Click2Meet

Live chat op website

CRM-integratie

Rechtenbeheer wachtrijgroepen

Wachtrijen

Realtime statistieken en  
bewaking

Status medewerker negeren 
door leidinggevende

SLA-meldingen

Switchboard

Wallboard

Terugbellen

Gespreks- en wachtrijrapportage

Transcriptie en doorzoeken 
van gespreksopnames

Inbreken op gesprek/ 
luisteren/fluisteren
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Callcenterfuncties
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Standard Pro Enterprise
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Live chat

Facebook-messaging

Sms

CRM-integratie

Chatrapportage

Luisteren/fluisteren

Chat uitbreiden naar 
telefoongesprek

Call Flow Designer

Hotdesking

Gepland herstel

Externe kantoren verbinden 
(bridges)

Restricties gespreksopnames 
(start/stop)

Routing op basis van 
vaardigheden

Eigen logo IP-telefoon 

Ingebouwde failover
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Contactcenter

Enterprise-functies

Standard Pro Enterprise
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INFO & CONTACT 
UW EIGEN 3CX  
COMMUNICATIESYSTEEM 
OF MEER WETEN OVER  
UW MOGELIJKHEDEN? 
Wij adviseren u graag. Neem contact 
met ons op voor een vrijblijvend advies. 

T  073 - 624 03 75
E  info@lumidee.nl 
W www.lumidee.nl


