Work in close contact
Geïntegreerde communicatie om makkelijk samen te werken
Communicatie vormt de basis voor succesvol zakendoen. Geen wonder dat men steeds meer behoefte krijgt
aan een totaaloplossing, waarbij vaste telefonie, mobiele telefonie en communicatie via web geïntegreerd zijn in
één werkplek. Coligo brengt deze communicatiemiddelen bij elkaar om voor ultieme samenwerking te zorgen.

Coligo werkt naadloos met VoIP en is te integreren met zowel zakelijke telefonie als je privénummer. Daarbij
zorgen de Coligo apps voor ongeëvenaarde controle over je communicatie. Door de slim met elkaar
geïntegreerde apps heb jij de regie over je eigen bereikbaarheid, zowel voor zakelijke telefonie als voor privé, en
zowel voor mobiel bellen als voor vaste telefonie. Voortaan bepaal jij voor wie je bereikbaar bent, op welk device
en vooral ook wanneer je wel, en wanneer je niet bereikbaar bent.

Met Coligo DESKTOP heb je volledige controle over alle gesprekken op elk device.
• Chatten, bellen en gebeld worden met een applicatie op je desktop.
• Met één klik de beschikbaarheid van collega’s inzien.
• Schakel naadloos gesprekken door naar een vast of mobiel toestel, zonder dat de
beller het merkt.
• Stuur chatberichten naar collega’s en werk samen aan projecten in 1 omgeving.
• Automatisch openen van de klantgegevens door het koppelen van je CRM.

Met Coligo MEETINGS zet je eenvoudig en snel groepsgesprekken op, binnen én
buiten je organisatie.
• Online meetings via de browser, waardoor iedereen met een internetverbinding
kan deelnemen aan groepsgesprekken.
• Altijd en overal beschikbaar; externe apps en/of plugins zijn niet nodig.
• Wachtkamer voor gasten waarmee de moderator altijd kan communiceren, naast
de bestaande meetingroom.
• Zet snel video- en/of chatgesprekken op.
• Eenvoudig je scherm en documenten delen met je collega’s.

Met Coligo REACH kies je tot in detail voor wie en wanneer je bereikbaar wilt zijn
• Bepaal voor wie, op welk device en op welk nummer je bereikbaar bent. Of juist niet.
• Plaats contacten gemakkelijk in groepen en creëer voor elke groep een aparte
voicemail, doorschakeling en bereikbaarheid.
• Snel je afzendernummer wijzigen van vast naar mobiel, of van zakelijk naar privé.
• Overzichtelijk dashboard met inzicht in, en controle over, je verbruik.
• Beschikbaar voor desktop, iOS en Android.

Met Coligo MESSENGER chat je met collega’s op je smartphone
• Volledige organisatie bereikbaar via de chat, zonder dat je collega’s aan je
contactenlijst hoeft toe te voegen.
• Deel afbeeldingen, video’s, audio en locatie via de chat.
• Bekijk de status van collega’s zodat je weet of en via welk device hij bereikbaar is.
• Beschikbaar voor iOS en Android.
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