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De nieuwe vrijheid van zakelijke communicatie.
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 Intuïtieve, krachtige features
 Eén login, paswoord en telefoonnummer 
 Plug and play implementatie

Met het nieuwe cloud telefoonsysteem, Cloudya, helpt NFON je drie grote communicatie 
uitdagingen te overwinnen, waardoor je jouw productiviteit kan maximaliseren en jouw 
winst kan verhogen. 

Cloudya biedt nog meer 
vrijheid voor jouw 
zakelijke communicatie.

UITDAGING 1

Complexe, kostbare communicatie tools.

Met meerdere telefoonnummers, inboxen en 
communicatiemiddelen kunnen jouw werknemers 
achterblijven en belangrijke oproepen en berichten 
missen. 

Alles wordt beter met Cloudya – dankzij eenvoudige,
intuïtieve communicatiemiddelen en een enkel telefoon-
nummer en inbox om elke medewerker te bereiken. Met 
minder gemiste oproepen en berichten kan je interacties 
versnellen en jouw productiviteit maximaliseren.

Cloudya – maakt het leven beter voor technische teams
Complexe communicatieoplossingen kunnen moeilijk en 
duur zijn om te implementeren en te onderhouden. Dat 
is een probleem voor jouw technische mensen, die zich 
vaak s̀ avonds en in het weekend op kantoor bevinden.
Door de implementatie, het beheer en de ondersteun-
ing te vereenvoudigen, lost Cloudya deze uitdaging op 
en maakt het eenvoudiger voor jouw technische teams. 
Zonder een fysieke infrastructuur om te beheren en 
eenvoudige hulpmiddelen voor het toevoegen en 
beheren van gebruikers, kan IT zich richten op werk met 
meer toegevoegde waarde.



 Gebruik elk communicatie apparaat
 Communiceer van overal ter wereld
 Toegang via smartphone

 Hoogwaardige infrastructuur met hoge beschikbaarheid 
 Intern end-to-end servicebeheer
 Hoogste data security standaarden

Bevrijd jouw zakelijke 
communicatie met Cloudya. 

Het gebruiksvriendelijke, 
betrouwbare en onafhankelijke 

cloud-telefoonsysteem van 
NFON.

Met oudere communicatie oplossingen kunnen jouw 
medewerkers alleen op kantoor bereikt worden. Dit 
vertraagt de reactietijd, waardoor jouw bedrijf trager 
reageert en minder efficiënt is. 
Cloudya lost dit  probleem op met onafhankelijke 

comminicatie tools die werknemers op elk apparaat 
verbinden, ongeacht waar ze werken. Dit betekent dat 
je jouw communicatie kan versnellen, sneller op nieuwe 
kansen kan reageren en meer inkomsten kan genereren 
voor jouw bedrijf.

Traditionele telefoonsystemen ondervinden vaak 
storingen, waardoor uw werkprocessen worden onder-
broken en jouw inkomsten negatief beïnvloed worden. 
Bovendien vereisen veel systemen ook constant onder-
houd om ze draaiende te houden, waardoor IT-kosten 

verhogen en frustratie worden veroorzaakt voor 
technische teams. Om deze uitdaging te overwinnen, is 
Cloudya volledig gebouwd op redudante architectuur. 
Met toegang tot deskundige 24/7-ondersteuning helpt 
Cloudya je om op elk moment efficiënt te blijven werken.

UITDAGING 2 

Beperkte communicatie met werknemers buiten kantoor.

UITDAGING 3

Frequente onderbrekingen van kritieke communicatiediensten.

Voor meer informatie over hoe Cloudya je kan helpen 
jouw communicatie-uitdagingen te overwinnen en jouw 
succes te maximaliseren, kan je contact opnemen met 
contact.nl@nfon.com of bezoek nfon.com.
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Over NFON AG.

NFON AG, met hoofdkantoor in München, is de enige pan-Europese cloud-PBX-provider - met meer dan 15.000
bedrijven in 13 Europese landen als klanten. Met Cloudya biedt NFON een gebruiksvriendelijke, onafhankelijke en 
betrouwbare oplossing voor geavanceerde zakelijke cloudcommunicatie. Verdere premium- en brancheoplossingen
vullen de portfolio op het gebied van cloudcommunicatie aan. Met onze intuïtieve communicatieoplossingen zorgen 
we ervoor dat Europese bedrijven hun werk elke dag een beetje te verbeteren. NFON is de nieuwe vrijheid in zakelijke 
communicatie.  


