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Met onze app ben jij altijd verbonden
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Met onze app ben jij altijd verbonden
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Direct 

toegang

Overal

bereikbaar

Snel en

eenvoudig

Met de ClearVox Nexxt App 

voor iOS en Android heb je de 

belangrijkste Nexxt-functies 

direct bij de hand. 

Met de app heb je direct toegang tot jouw 

contacten, kun je bellen en gebeld worden via jouw 

interne nummer, beluister je voicemailberichten en 

meer. Hierdoor wordt jouw mobiele telefoon 

naadloos opgenomen in de telefooncentrale en 

ben je altijd en overal bereikbaar. De app wordt 

snel en eenvoudig aangemeld via een QR code 

en is direct klaar voor gebruik.
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Wat is er mogelijk met deze app?

De mogelijkheden zijn eindeloos, lees het hier!

Wil jij graag een 
persoonlijke demonstratie?
Neem dan nu contact met ons op!



Met ClearVox Nexxt
heb jij de touwtjes 
in handen
Veel bedrijven stappen over op een VoIP-telefooncentrale, 

maar wat verwachten ondernemers eigenlijk van een centrale?

Willen ze voor iedere update of wijziging contact opnemen met hun leverancier om dit 

voor hen te regelen, om hier vervolgens een factuur voor te ontvangen? 

Wij denken van niet. 

ClearVox Nexxt zorgt voor optimale zelfstandigheid, zodat je de centrale makkelijk 

zelf kunt beheren. Met functionaliteiten zoals een interactief dashboard, het 

toewijzen van rechten en rollen, het beheren van routeringen, inzage in statistieken 

en de ClearVox Nexxt app heb jij de touwtjes zelf in handen. De mogelijkheden 

zijn eindeloos! 

Rechten en rollen bepalen

Wil je onderscheid maken tussen de rechten van 

verschillende soorten gebruikers? Door rollen 

aan hen toe te wijzen, kun je snel en eenvoudig 

rechten bepalen. Je hebt ook de mogelijkheid 

om groepen van gebruikers toe te voegen en toe 

te wijzen aan de gewenste rollen. Zo kun je 

bijvoorbeeld een groep van 'managers' maken met 

net iets meer mogelijkheden dan een normale 

gebruiker, maar minder dan een beheerder.

Inkomende en uitgaande routeringen beheren

Het instellen van inkomende en uitgaande gesprekken is kinderspel dankzij ClearVox Nexxt. Routeer inkomende 

gesprekken naar andere nummers op basis van beschikbaarheid of bepaal door middel van een keuzemenu via welk 

telefoonnummer wordt uitgebeld. De opties zijn zeer uitgebreid, waardoor je eenvoudig de nodige routeringen kunt 

inrichten via het ClearVox Nexxt interactieve dashboard.

Clearvox Nexxt dashboard

Bepaal je graag zelf hoe jouw dashboard is 

ingedeeld, zodat je efficiënter kunt werken? 

Met het interactieve dashboard van ClearVox 

Nexxt regel je dit snel en eenvoudig. Deel jouw 

dashboard volledig naar eigen wens in met 

widgets voor bijvoorbeeld wachtrijen, 

voicemails en videostreams. Je bent maar een 

paar klikken verwijderd van een volledig 

gepersonaliseerd dashboard.

Inzage in statistieken

ClearVox Nexxt geeft jou inzicht in uitgebreide 

statistieken, bijvoorbeeld welk tijdstip het drukst 

is, wanneer er personen dynamisch bijgeschakeld 

worden en wat de gemiddelde pauzetijd is van 

collega’s. Met de grafische statistieken is dat in 

één oogopslag te zien. Met een paar klikken maak 

je overzichtelijke grafieken van de geselecteerde 

statistieken die in het ClearVox Nexxt systeem zijn 

verzameld.

Tijdprofielen

Wil je een geautomatiseerd bericht afspelen 

buiten de openingstijden van je bedrijf of 

moeten bepaalde telefoonnummers op specifieke 

momenten automatisch worden doorverbonden? 

Met ClearVox Nexxt realiseer je dit aan de hand 

van tijdprofielen. Afhankelijk van jouw wensen, 

kunnen de tijdprofielen snel en eenvoudig worden 

ingesteld en toegewezen aan een specifieke dag, 

maand of jaar.
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“ Met 
ClearVox
is de klant 
altijd in 
controle ”

Meer over ons weten?  


