
Sichi g Die st erk Ri iere la d 

kiest hosted U exus oplossi g 

Voor opi ale ereik aarheid 

Siching Dienst erk is een ser ice ureau oor de 
e iddeling tussen raag en aan od an 

persoonlijke diensten. Siching Dienst erk indt 
de aan ieder die het este ij de klant past. Heet 
u het te druk o  alles zelf te doen? Of ent u niet 
in staat o  epaalde dingen te doen? Dan kunt u 
terecht ij Siching Dienst erk. 

Situaie 

Siching Dienst erk is een iniiaief gesteund door 
de pro incie en ge eente in de regio Ri ierenland. 
Begonnen op één locaie in Cule org is na het 
aanhaken an eerdere ge eenten en partners de 
organisaie gegroeid naar 4 locaies. De 

ereik aarheid oor klanten, aan ieders en de 
interne onderlinge ereik aarheid tussen de 
locaies oest eter, aldus Jan Theunissen an 
Siching Dienst erk. Ook oest de nieu e 
oplossing oorzien in de ogelijkheid o  snel 
nieu e locaies toe te kunnen oegen en oesten 

de ede erkers ook anaf huis kunnen erken en 
de telefoon eant oorden. 
O  deze doelstellingen ogelijk te aken en te 
realiseren is gezocht naar een partner die een 
oplossing kon ieden elke deze oderne anier 

an edrijfs oering opi aal faciliteert. Eén an de 
andere criteria as: ontzorgd orden. 

De oplossi g 

Une us Contact Soluions presenteerde zich als een 
partner die egreep at de ensen en ehoeten 

an Siching Dienst erk aren en ist daar 
ade uaat op in te spelen. Het hosted Une us 
Co unicaions Ser er plafor  UCS  sloot 
naadloos aan ij de oderne edrijfs oering an 
Siching Dienst erk, zegt Jan Theunissen, 
iniiaiefne er an Dienst erk. Gesprekken 

orden nu eant oord door de eest geschikte 
ede erker op één an de locaies an 

Dienst erk. 



Feite  

 Geen hard are en onderhoud 

 4 Locaies 

 6 Werkplekken 

 Presence anage ent 
 Bellen anaf het PC scher  

Voordele  

Gesprekken orden alijd door een eschik are 
ede erker eant oord ongeacht aar hij of zij 

zit. Buiten openingsuren kan een oodschap 
orden ingesproken of ordt er door er onden 
et een o iel nu er. De collega’s en 

aan ieders an Dienst erk kunnen direct anuit 
de Une us applicaie ge eld orden. Door de 
presence status zien de ede erkers ook in één 
oogopslag ie er eschik aar is. Een ander groot 
oordeel is de hosted oplossing. Dienst erk hoet 

geen  eigen s stee  aan te schafen, in de lucht te 
houden en te onderhouden. De ser ice is alijd 

eschik aar en en etaald per aand. oor het 
ge ruik 

 

Toeko st pla e  

Uit reiding an locaies en ede ekers is door de 
Une us hosted UCS oplossing  innen een dag te 
realiseren. Naast de telefonische ahandeling zal 
op ter ijn e- ail ahandeling orden toege oegd. 

 

U exus Co tact Soluio s 

Une us helpt klanten ij het realiseren an hun 
doelstellingen en a iies. Als inno aie e 
le erancier an sot are ge aseerde contact 
center, telefonie en uniied co unicaions 
oplossingen speelt zij in op de edrijfsprocessen 

an klanten. Met onze e perise en er aring op het 
ge ied an IT en reali e teleco unicaie 
kunnen ij als geen ander klanten ontzorgen. 

Meer i for aie? 

Nee  contact op oor eer infor aie ia 
telefoonnu er - 4 6 4 of stuur een e- ail 
naar info@une us.nl. 


