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Kreuze Acc’nt 
De 6 Voordelen 

Stoom uw 
organisatie klaar 
voor de toekomst 
van Het Nieuwe 

Werken

GEEN TELEFOONCENTRALE NODIG

Voor Kreuze Acc’nt heeft u in principe 
alleen een internetverbinding (breedband) 
nodig. Uw telefooncentrale wordt gehost 
in de cloud, beheerd en onderhouden door 
Kreuze.

KEUZE UIT VIER PROFIELEN

Kies uit drie profielen voor medewerkers 
die alleen op een vast toestel, op hun 
mobiel of overal en op elk toestel bereik-
baar moeten zijn. Voor de receptionist/
telefonist is er een speciaal profiel.

UITGEBREIDE FUNCTIONALITEITEN

Voicemail, wachtstand, doorverbinden, 
conferencegesprekken, verkort kiezen, 
doorschakelen, simultaan rinkelen, niet 
storen en méér. Extra opties: Unified 
communications, MiTeam, visual voice-
mail, audioconferencing, interactief menu 
(IVR) en huntgroep.

ÉCHTE VAST-MOBIEL INTEGRATIE
 
Kreuze Acc’nt integreert vast en mobiel 
volledig. Voortaan bent u overal en altijd 
bereikbaar op één nummer. U kunt zelfs 
mobiel bellen vanaf uw vaste nummer, 
zonder app.  

BESPAAR OP UW BELKOSTEN 

Onbeperkt bellen naar vaste en mobiele 
nummers (binnen de EU).

ZELF BEREIKBAARHEID BEPALEN

Met Kreuze Acc’nt bepaalt u zelf uw 
bereikbaarheid en wie uw mobiele 
nummer ziet. Zo kunt u werk en privé 
strikt gescheiden houden.
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Kreuze Acc’nt
Échte vast-mobiel integratie in de cloud

U bent op zoek naar een telefonieoplossing die u grip geeft op uw 
persoonlijke bereikbaarheid en waarmee u zakelijk en privé eenvoudig 

integreert – óf juist strikt gescheiden houdt. Die waardevolle oplossing is 
er nu: Kreuze Acc’nt, waarmee u zowel vast als mobiel bereikbaar bent op 

één nummer.

U bent 
overal en altijd 
bereikbaar op 
één nummer

DE CLOUD? LOGISCH!

Nu ISDN stopt, stappen veel organisaties over op 
toekomstvaste cloudtelefonie. Logisch, want de cloud 
biedt u eigenlijk alleen maar voordelen. Zoals de 
mogelijkheid vaste en mobiele telefonie naadloos te 
integreren, waardoor u optimaal bereikbaar bent en uw 
klanttevredenheid verbetert.

Met Kreuze Acc’nt heeft u geen eigen telefooncentrale 
nodig. Uw centrale wordt gehost in de cloud en Kreuze 
neemt het beheer en onderhoud voor haar rekening. 
De cloud biedt u een optimale mate van flexibiliteit en 
past zich eenvoudig aan de groei van uw organisatie aan. 
Dat alles voor een maandelijks bedrag per gebruiker. 

Telefonie wordt een service, van Kreuze. 
Powered by Mitel en T-Mobile Inside. 

OPTIMALE VAST-MOBIELINTEGRATIE

Binnen veel organisaties zijn vaste en mobiele telefonie 
strikt gescheiden van elkaar. Een telefooncentrale regelt 
het vaste telefoonverkeer en mobiele telefonie is een op 
zichzelf staande faciliteit. Voor een optimale bereikbaarheid 
en goed contact met uw stakeholders is het echter nodig 
vast en mobiel te integreren. U bent dan overal en altijd 
bereikbaar op één nummer.

Kreuze Acc’nt biedt u optimale vast-mobielintegratie. Zo 
is het mogelijk mobiel te bellen met uw vaste nummer. 
Zónder vaste aansluiting of app. Handig als u uw mobiele 
nummer voor uzelf wilt houden. U kunt zelf uw bereik-
baarheid instellen voor uw vaste en mobiele nummer. 
Oproepen neemt u aan op het device van uw keuze en 
tijdens een gesprek kunt u eenvoudig switchen van device.

VOOR WIE?

Kreuze Acc’nt is dé totaaloplossing voor telefonie voor 
het mkb en is al beschikbaar vanaf één gebruiker. Ook 
de zzp’er kan er zijn bereikbaarheid mee optimaliseren. 
Acc’nt is schaalbaar en toekomstvast, en ideaal voor 
organisaties die op de drempel staan van de overstap van 
traditionele naar cloudtelefonie. Om over te stappen, heeft 
u in principe alleen maar een breedband verbinding nodig.

Wilt ú ook profiteren van alle voordelen van vast-
mobielintegratie in de cloud? Maak dan vandaag nog een 
afspraak met uw Kreuze-relatiebeheerder.



Kreuze Acc’nt legt de nadruk op ú
U bent op zoek naar een telefonieoplossing die u grip geeft op uw 

persoonlijke bereikbaarheid en waarmee u zakelijk en privé eenvoudig 
integreert – óf juist strikt gescheiden houdt. Die waardevolle oplossing 

is er nu: Kreuze Acc’nt, waarmee u zowel vast als mobiel bereikbaar 
bent op één nummer.

Voor medewerkers die overal bereikbaar moeten zijn 
op hun vaste en mobiele nummer, maar enkel een 
mobiele telefoon hebben. 

 Onbeperkt bellen binnen de EU naar vast en mobiel.

 Vast en mobiel bereikbaar op één nummer.

 Uitgaand bellen met uw mobiele of vaste nummer. 

 Regisseur over uw eigen bereikbaarheid. Volledig inzicht  
 in de bereikbaarheidsstatus van de hele organisatie. Zelfs  
 wanneer medewerkers mobiel in gesprek zijn.

Voor medewerkers die overal bereikbaar moeten zijn 
op hun vaste én mobiele nummer, en oproepen willen 
beantwoorden op een apparaat naar keuze.

 Onbeperkt bellen binnen de EU naar vast en mobiel.

 Vast en mobiel bereikbaar op één nummer.

 Uitgaand bellen met uw mobiele of vaste nummer. 

 Regisseur over uw eigen bereikbaarheid. Volledig inzicht  
 in de bereikbaarheidsstatus van de hele organisatie. Zelfs  
 wanneer medewerkers mobiel in gesprek zijn.

Voor de receptionist, die goed zicht moet hebben op 
alle inkomende oproepen en de beschikbaarheid van 
medewerkers.

 Onbeperkt bellen binnen de EU naar vast en mobiel.

 Vast en mobiel bereikbaar op één nummer.

 Uitgaand bellen met uw mobiele of vaste nummer.

 Zelf bereikbaarheidsvoorkeuren instellen.

Voor medewerkers op kantoor met alleen een vaste 
telefoon en vast nummer. 

 Onbeperkt bellen binnen de EU naar vast en mobiel.

 Mobiele gesprekken aannemen op elk gewenst device.  
 (bureautoestel, smartphone, tablet, pc)

 Simultaan rinkelen.

 Naadloos switchen van device tijdens een gesprek.

 Mobiele gesprekken aannemen op elk gewenst device.  
 (bureautoestel, smartphone, tablet, pc)

 Simultaan rinkelen.

 Naadloos switchen van device tijdens een gesprek.

Acc’nt Mobiel+

Acc’nt Vast

Acc’nt Compleet

Acc’nt Receptionist



Kreuze Acc’nt
Dé nieuwe gebruikersvriendelijke 

totaaloplossing in de cloud, die flexibel 
inspeelt op uw specifieke behoeften. 

Schaalbaar, toekomstvast en al 
beschikbaar vanaf één gebruiker.



BEZOEKADRES 
Amerikalaan 14
6199 AE Maastricht Airport

CONTACT
043-358 57 57 
info@kreuze.nl

SERVICEDESK
043-358 57 37 
servicedesk@kreuze.nl

OPENINGSTIJDEN
Ma – vrij: 08.30 – 17.00 uur

www.kreuze.nl


