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Wie is Destiny?
Destiny levert veilige business communication tools voor innovatieve 
ondernemingen. Bij Destiny hebben wij een duidelijke ambitie, 
namelijk: de beste zijn in end-to-end oplossingen voor veilige 
bedrijfscommunicatie in Europa.

Destiny is dé grootste 3CX leverancier van Nederland en daarbij zijn we 
Titanium Partner, het hoogst haalbare partnerlevel van 3CX. Binnen Destiny 
zit veel ervaring en kennis op het gebied van cloud communicatie oplossingen 
voor het MKB en groot zakelijke bedrijven. Dankzij onze integratiemogelijkheden 
met verschillende CRM- en ERP pakketten staan we garant voor een optimale 
bereikbaarheid van jouw bedrijf.

Waarom kiezen voor Hosted 
3CX van Destiny? 
 
Met onze Hosted 3CX oplossing heb je 
een stabiele, veilige en rijk uitgeruste 
zakelijke communicatieoplossing die 
schaalbaar en flexibel is. Destiny 
levert een 3CX centrale inclusief 
hosting in de cloud. Destiny maakt het 
mogelijk dat je altijd met de nieuwste 
versie werkt, maakt het mogelijk om 

CRM/ERP te koppelen en integreert 
mobiele telefonie met het platform. 
Onze hoogste partnerstatus bij 3CX 
(Titanium) toont aan dat je bij ons 
in de handen van specialisten bent 
en dat je het optimale uit het 3CX-
platform gaat halen.
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Een veilige oplossing 
voor nú en in de toekomst 
 
De 3CX centrale wordt gehost op 
ons online platform waarop updates 
continu worden toegepast. Ons 
platform wordt continu gemonitord en 
wij testen op voorhand nieuwe 3CX 
updates en upgrades. Zo heb je altijd 
veilig en vertrouwd toegang tot de 
nieuwste functionaliteiten. Hierdoor 
ben je ook verzekerd van de meest 
recente beveiligingsupdates. 

Over beveiliging gesproken, er 
wordt encryptie toegepast op al het 
spraakverkeer en er is automatische 
detectie voor hack-aanvallen. 

Al onze diensten worden aangeboden 
vanuit Nederlandse datacentra, met 
een hoge uptime en beveiliging. 
Tevens is Destiny ISO 27001 en 9001 
gecertificeerd. Wel zo geruststellend!

Uitgebreide functionaliteit
 
Onze oplossing zorgt direct voor 
een upgrade van al je zakelijke 
communicatie.
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Hosted 3CX van Destiny... 
 
...beschikt over de volgende uitgebreide mogelijkheden:

   Een functionele softphone 
in jouw eigen desktopomgeving.

   Toepassen van efficiënte 
wachtrijen en uitgebreide 
keuzemenu’s.

   Eenvoudig intern én extern 
communiceren middels uitgebreide 
(web)chat functionaliteiten.

   Uitgebreide beheer- en 
rapportagemogelijkheden; inzicht 
in je telefonische performance.

   Opnemen van gesprekken 
(call recording).

   Uitgebreide video conferencing 
tools d.m.v. 3CX Web Meeting.

   Integreer je CRM- of ERP-
pakket met 3CX door middel van 
VoIPcube.

   3CX rechtstreeks op jouw mobiele 
device met de 3CX mobiele app 
(iOS & Android).

   Vaste en mobiele telefonie 
naadloos integreren door middel 
van vast-mobiel integratie.

Realtime inzage 
in alle actuele 
gesprekken



Pagina 5

Meerdere vestigingen of thuiswerken?

Optimaal communiceren vereist 
optimale flexibiliteit. Met Hosted 3CX 
zijn meerdere vestigingen en locaties 
eenvoudig te koppelen, ze worden 
aangesloten op één gezamenlijke 
telefonieomgeving. Medewerkers 
hebben realtime inzage in alle actuele 
gesprekken en de aanwezigheidsstatus 
van medewerkers op verschillende 
locaties. Uiteraard heb je ook 
de mogelijkheid om gesprekken 
eenvoudig door te verbinden naar 
een beschikbare collega. Of je collega 

thuis aan het werk is of op een andere 
vestiging, gesprekken binnen de 3CX 
omgeving zijn gratis.

Thuiswerkers bellen via een vast 
toestel of headset vanaf een 
thuiswerkplek. Dit kan via de 3CX 
Client, de 3CX app en zelfs via hun 
eigen mobiele telefoon door middel 
van onze vast-mobiel integratie. Met 
deze flexibele oplossingen ben je zelfs 
thuis aan de keukentafel onderdeel 
van het kantoor.

Eenvoudig contact 
met je collega’s
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De 3CX Client

De 3CX Client is een uitgebreide softphone in jouw desktopomgeving. Alle 
telefoniefuncties zijn vanuit Windows & MacOS te bedienen, je hoeft je daardoor 
niet constant te wenden tot een extern apparaat en hebt alles duidelijk en 
overzichtelijk in beeld.

   Direct zien of collega’s in gesprek of 
afwezig zijn, zowel vast als mobiel 
Nooit meer onnodig doorverbinden 
naar collega’s die telefonisch niet 
bereikbaar zijn. 

   Stel je eigen bereikbaarheid s- 
status in 
Even geen tijd om telefoon te 
beantwoorden? Stel je status in en 
gesprekken worden automatisch 
naar collega’s of de voicemail box 
gezet.

Volledige 
telefonie-oplossing 

voor Windows & 
MacOS
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   Eenvoudig aan- & afmelden op 
belgroepen of wachtrijen 
Spring bij waar nodig om oplopende 
wachttijden te verkorten.

   Klik en bel 
Met één klik de juiste persoon of 
bedrijf aan de lijn.

   Intuïtief doorverbinden van 
gesprekken 
Zeg vaarwel tegen het omslachtig 
doorverbinden met interne 
nummers en de post-its met 
doorkiesnummers.

   Organisatiebreed inzicht in 
uitgaande en inkomende 
gesprekken  
Realtime overzicht van telefonische 
drukte en beschikbaarheid van 
collega’s.

   Start een chat met collega’s 
met de handige chatfunctie 
Snelle en efficiënte interne 
communicatie, ook voor groep 
chats.

   Start snel een web meeting 
met audio én video  
Plan en start een virtuele meeting, 
voor collega’s maar ook voor 
externe deelnemers.

   Gespreksopnames terugluisteren 
met call recording  
Bijvoorbeeld voor trainingsdoel-
einden, of sla telefonische 
gesprekken direct op in een dossier.

Duidelijk en 
overzichtelijk in beeld
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Wachtrijen en keuzemenu’s 
 
Het gebruik van wachtrijen en keuzemenu’s stelt je in staat alle 
telefoniestromen te optimaliseren. 

Je hoeft niet tientallen medewerkers in dienst te hebben om deze functionaliteit 
optimaal te kunnen benutten, voor elk bedrijf levert dit voordelen op. Met 
Hosted 3CX heb je de beschikking over professionele inbound en outbound  
routeringsmogelijkheden die voorheen alleen waren voorbehouden aan 
grootzakelijke callcenters. 

   Slimme wachtrijen met o.a. 
een terugbelfunctie. 

   Uitgebreide en specifieke 
statistieken van wachtrijen, zoals 
status en aantal wachtenden. 

   Log medewerkers in of uit een 
wachtrij en voeg gebruikers 
eenvoudig toe.

   Meet individuele performance met 
statistieken per medewerker. 
Bijvoorbeeld: Tijdstippen waarop een 
agent in- en uitgelogd is of het aantal 
beantwoordde en onbeantwoorde 
gesprekken.

   Gemiddelde- en langste wachttijd 
van klanten weergeven.
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Automatische SLA-meldingen 

Ontvang automatisch een 
waarschuwing als bellers langer 
moeten wachten dan een vooraf 
ingestelde tijdsduur. 

Om je klantcontact verder te   
optimaliseren worden alle 
gebeurtenissen gelogd, zodat je later 
terug kan kijken op welke punten de 
performance verbeterd kan worden.

Live gesprekken meeluisteren 

Managers kunnen meeluisteren met 
actieve gesprekken. Dit kan zelfs 
zonder dat de medewerker of klant 
hier iets van merkt. Merk je dat het 
nodig is om bij te springen? Inbreken in 
een actief gesprek is mogelijk, of kies 
ervoor om een gesprek volledig over 
te nemen. Is alleen coaching nodig? 
Met de whisper-functie kun je een 
collega voorzien van informatie tijdens 
het actieve gesprek, zonder dat de 
beller dit te horen krijgt.

Meer gesprekscontrole
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Slimme routeringen
 
Kies uit diverse methodes om inkomende gesprekken te routeren: 

Gespreksopname 

Gesprekken in 3CX kunnen opgenomen 
worden. Via de Web Client of app op 
je smartphone kunnen de betreffende 
gebruikers deze gesprekken eenvoudig 
terugluisteren. 

Zijn je mobiele abonnementen middels 
Vast-Mobiel (VaMo) geïntegreerd in 
3CX? Dan kunnen ook deze gesprekken 
worden opgenomen.

   Luister gesprekken terug voor 
trainingsdoeleinden.

   Luister jouw gesprek snel terug als 
geheugensteun.

   Neem een slotgesprek op en neem 
afscheid van het ondertekenen van 
ouderwetse “papieren” contracten. 
De telefonische mondelinge 
toezegging kan eenvoudig worden 
gedeeld met jouw klant.

•   Round Robin › Gesprekken worden 
opvolgend aangeboden (gesprek 
1 - medewerker 1, gesprek 2 - 
medewerker 2, etc.).

•       Langst wachtende › Medewerker 
met de langste wachttijd krijgt het 
eerstvolgend gesprek.

•       Minste gesprektijd › Medewerker die 
het minste gesprekstijd heeft gehad, 
krijgt het eerst volgend gesprek. 

•   Minst aantal beantwoordde 
oproepen › Medewerker die het 
minste gesprekken heeft gehad, 
krijgt het eerstvolgend gesprek. 

•   3 Agents › Gesprekken worden 
doorgezet naar 3 medewerkers, naar 
willekeurige medewerkers, of een 
voorgedefinieerde keuze. 

•     Terugbelmogelijkheid › Sta je klant 
toe om op te hangen en de plaats in 
de wachtrij te behouden. De klant 
wordt teruggebeld wanneer een 
beschikbare medewerker vrij komt.

Eenvoudig een gesprek 
terugluisteren

Bepaal wie het 
telefoongesprek 

ontvangt
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Chatfunctie 
 
Laat je medewerkers onderling efficiënt communiceren met de handige 
chatfunctie. 

Hosted 3CX gebruikers kunnen overal tekstberichten verzenden en ontvangen 
via de Web Client (Windows, Mac) en via de apps voor iOS en Android.

Start eenvoudig individuele chats naar collega’s of communiceer in een 
groepschat met bijvoorbeeld een afdeling. Deel zelfs eenvoudig documenten 
met elkaar in de intuïtieve applicatie.

Efficiënt communiceren  
met de chatfunctie van 3CX
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Webchat
 
Met de geïntegreerde live chatsoftware van 3CX kunnen bezoekers van je 
website en Facebook-pagina’s in realtime een chat starten. Beantwoord deze 
(potentiële) klanten via de 3CX Web Client of op de mobiele app. Tijdens 
het chatten kan met één klik naadloos worden overgeschakeld naar een 
telefoongesprek of web meeting.

    Alle communicatie op één platform.

   Bespaar direct tijd en dure 
maandelijkse abonnementen.

   Klanten hoeven het zakelijke 
nummer niet te bellen en zijn met 
één klik verbonden.

   Automatisch chatberichten 
toewijzen aan een groep.

   De interface maakt 
groepsafhandeling van chats op 
basis van wachtrijen mogelijk.

   Tickets kunnen worden 
toegewezen aan de eerste 
gebruiker die op de chat reageert.

   Ticketreacties centraal 
gecontroleerd en gearchiveerd.

   Beantwoord centraal Facebook-
paginaberichten.

   Remote desktop en scherm delen.

Realtime chat voor 
website bezoekers
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3CX Web meeting 
 
Minder reisuren, kostenbesparing, persoonlijker overleggen; dit is allemaal 
mogelijk met video conferencing. Vroeger een hightech en kostbare oplossing, 
inmiddels laagdrempelig en betaalbaar. 

Hosted 3CX beschikt over een zeer uitgebreid video conferencing tool die zich 
kan meten met de beste op de markt.

Stuur eenvoudig een vergaderverzoek vanaf je PC, tablet of smartphone en 
alle deelnemers kunnen direct inloggen op de meeting vanaf een PC of mobiel 
device. 

3CX maakt gebruik van WebRTC waarmee audio en video van hoge kwaliteit 
wordt verwerkt via je webbrowser. Deelnemers bellen moeiteloos in op een web 
meeting zonder eerst software of plug-ins te moeten downloaden. Dit zorgt 
voor een betere gebruikservaring voor je partners, klanten en medewerkers.

   Eenvoudig jouw schermen delen.

   Chatfunctie.

   Poll-functie.

   Whiteboard functie voor 
aantekeningen. 

   Neem jouw meeting op en deel 
deze met deelnemers of collega’s.

   Remote desktop-functionaliteit, 
geef deelnemers toegang tot de 
besturing van jouw PC.

   Deel documenten in realtime.

   Laagdrempelig inloggen voor 
deelnemers. Geen lastige login 
methode.
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Beheer

De 3CX management console
 
Bekijk zelf in realtime de volledige status van de telefonie-omgeving in het 
krachtige online dashboard. Met de gebruiksvriendelijke management console 
kun jij zelf eenvoudige aanpassingen doen:

   Meldteksten t.b.v. openingstijden, feestdagen, etc.

   Belgroepen uitbreiden en inkrimpen.

   Gedeelde informatie uit het telefoonboek.

   Namen van toestellen en gebruikers.

Uiteraard staan wij klaar om jullie te helpen met configuraties en instellingen, 
maar als je zelf iets wilt instellen hoef je geen ICT-expert te zijn.
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Rapportages 
 

“Het is vandaag wel heel druk aan de telefoon”, 

“Met onze wachttijd zit het wel goed”,

“Volgens mij is onze telefonische bezetting goed geregeld”

 
Zijn dit bekende opmerkingen binnen jouw organisatie? Met de uitgebreide 
rapportages in 3CX halen we de onzekerheden uit jouw telefonie, met gebruik 
van realtime inzicht, zonder aannames.

 

“Wij zien dat er vandaag 32% meer inkomende gesprekken zijn 

ten opzichte van eerdere woensdagen”,

“Door de bezetting aan te passen worden onze klanten  

snel te woord gestaan”,

“Aan de hand van de wallboard hebben wij onze telefonische 

bezetting verder aangescherpt”

 
Met de krachtige tools van 3CX weet je voortaan precies wat er gebeurt met het 
telefoonverkeer in je organisatie, op basis van deze waardevolle gegevens kan 
je kun je de bereikbaarheid en klanttevredenheid flink verhogen. 

Het is ook mogelijk om vanuit de 3CX management console rapportages te 
genereren. Deze rapportages kunnen (automatisch) periodiek gegenereerd 
worden om bijvoorbeeld drukte en bereikbaarheid voor een SLA te meten. 
Ook kan er op detail niveau gekeken worden om activiteiten van gebruikers en 
afdelingen te monitoren. De rapportages kunnen desgewenst in CSV of HTML 
format aangeleverd worden. De rapportages kunnen zelfs realtime worden 
bekeken door middel van de inbegrepen Wallboard software. Je bent dus altijd 
op de hoogte! 
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Basisrapportages

   Overzicht van alle 
inkomende en uitgaande oproepen.

   Overzicht van uitgaand verkeer - 
per gesprekstype te specificeren.

   Statistieken per individuele 
gebruiker of wachtrij. 

Inzicht in je 
telefoonverkeer
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Geavanceerde rapportages 

   Uitgebreide statistieken per 
wachtrij - ook per team inzichtelijk.

   Grafische weergave van 
beantwoordde en onbeantwoorde 
gesprekken – inzicht in drukste 
momenten.

   Overzichten van niet 
beantwoordde gesprekken - 
inclusief wachttijd en beschikbare 
agenten op dat specifieke moment.

   Lijst van gesprekken die qua 
wachttijd een vooraf ingestelde 
SLA-tijd overschrijden - ook in 
totalen per wachtrij.

   Overzicht van terugbel verzoeken 
- ook mislukte verzoeken tot 
terugbellen los weer te geven.

   Ingelogde tijd per medewerker - 
ideaal om individuele prestaties per 
medewerker te beoordelen. 

Ontvang rapportages 
automatisch in je inbox
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Wallboard
 
In het wallboard zie je realtime statusupdates van inkomende gesprekken, 
aantal wachtenden, wachttijden, gesprekstijden van de door jouw gewenste 
wachtrij.

Het wallboard kan op een centraal punt worden weergegeven om bewustzijn te 
creëren van de telefonische prestaties van een afdeling.

Management of supervisors krijgen daarnaast meldingen wanneer bepaalde 
SLA’s overschreden worden.

Compleet 
realtime inzicht

11:56
XX-XX-2001

0
WACHTEN

00:02:18
GEMIDDELDE SPREEKTIJD

0
GEMIST

162
AANGENOMEN

4
BEZETTE MEDEWERKERS

162
TOTAAL

00:00:18
WACHTTIJD

0
TERUGBELLEN

Administratie
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3CX op je mobiel
 
Door gebruik te maken van de 3CX mobiele app voor Android en iOS, heb jij 
altijd en overal toegang tot jouw zakelijke telefonie-omgeving.

Naast het uitbellen met het zakelijke nummer vanaf jouw mobiele telefoon, heb 
jij ook inzicht in de beschikbaarheid van alle collega’s. Pas zelf onderweg jouw 
aanwezigheidsstatus aan, verbind eenvoudig door of start een 3CX web meeting 
of chat.

“Met de krachtige mobiele app heb jij een 

telefooncentrale in je zak”

Gebruik de 3CX app als bediening van de telefonieomgeving, of om mee te 
bellen. Aangezien deze app werkt via de dataverbinding van je toestel is de 
werking en kwaliteit van de gesprekken afhankelijk van het gebruikte toestel, 
de kwaliteit van de actieve verbinding (Wifi of via mobiel netwerk) en je 
gebruiksomgeving. De app vereist minimaal Android 4.4 of iOS 12.

Verlaat jouw werkplek 
en blijf bereikbaar
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Integratie vast & mobiel met VaMo
 
Om optimaal gebruik te kunnen maken van vaste telefonie op jouw mobiele 
telefoon levert Destiny de betrouwbare VaMo-oplossing. 

Een 3CX-omgeving bij Destiny in combinatie met een mobiel abonnement 
van Destiny maakt volledige integratie van vast & mobiel mogelijk. Hierdoor 
heb je geen app nodig en bel je met je mobiele telefoon zoals je gewend bent. 
Je maakt op je mobiel dan direct gebruik van de functionaliteit die het 3CX-
platform biedt. 

Dit heeft onder andere de volgende voordelen:

   Met een zakelijk vast nummer 
uitbellen vanaf je mobiele telefoon.

   Je vaste nummer (ook) laten 
binnenkomen op je mobiele 
telefoon.

   Gesprekken vanaf je mobiel 
doorverbinden.

   Beschikbaarheid en belstatus 
zichtbaar voor collega’s, ook als je 
mobiel aan het bellen bent.

   Call recording (gespreksopname) 
van zakelijke gesprekken op je 
smartphone.

   Bellen naar verkorte interne 
nummers op je mobiele telefoon.

   Eén centrale voicemail box voor je 
vaste & mobiele toestel.

   Behoud van eigen nummer 
mogelijk.

   Beheers je bereikbaarheid op basis 
van een tijdschema.

   Mobiele gesprekken zijn onderdeel 
van de uitgebreide rapportage van 
3CX.

   Middels jouw persoonlijke 
online omgeving toegang tot 
de VaMo instellingen; uitgaand 
nummerkeuze, tijdsschema, 
doorschakelingen.

Vast & mobiel 
als één
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Integreer jouw CRM of ERP met je telefonie-omgeving

Door gebruik te maken van het door Destiny ontwikkelde innovatieve platform 
kunnen wij jouw CRM- of ERP-software (afhankelijk van het pakket) naadloos 
koppelen met de 3CX telefonieomgeving. Met deze integratiemogelijkheden 
worden bijvoorbeeld bij binnenkomende gesprekken direct de juiste naam, 
nummers en klantgegevens getoond vanuit je CRM- of ERP-pakket. Met deze 
functionaliteit kan je gepersonaliseerd de telefoon opnemen en is het zoeken 
naar de juiste klantgegevens verleden tijd. Klanttevredenheid neemt aanzienlijk 
toe zonder extra inspanning! Benieuwd naar welke CRM- of ERP-pakketten wij 
kunnen integreren?  
 
Bekijk voor het actuele overzicht onze website: www.destiny.nl/integraties

   Pop-up vanuit CRM- of ERP-pakket 
bij inkomende gesprekken 
Direct en automatisch de juiste 
klantgegevens in beeld, geen 
handmatige zoekacties.

   Persoonlijk begroeten 
Inkomende gesprekken persoonlijk 
begroeten en aanspreken.

   Bellen vanuit de relatiekaart 
Direct bellen vanuit de bestaande 
klantgegevens; tijdwinst en minder 
fouten als gevolg van handmatige 
overname van telefoonnummers.

   Doorverbinden mét relatiekaart 
Ook bij het intern doorverbinden 
worden de klantgegevens 
doorgezet naar een collega.

VoIPcube -
Incoming call from +31 88 204 22 00 

Relatienummer 157
Relatietype Peson
Aangemaakt op 2021-14-02

Voornaam Sabine
Achternaam Geertsen
Geboortedatum 1978-10-03
Geslacht V
Telefoon +31 88 204 22 00
Email sales@destiny.nl

Adres gegevens

MailingAdress

Rekeningen

S Geertsen

www.destiny.nl/integraties
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Toestellen & Accessoires 
 
Het Hosted 3CX platform biedt ondersteuning voor een groot aantal IP-toestellen 
en accessoires. Voor iedere gebruiker is er een toestel dat aansluit bij de wensen 
en het functieprofiel. Om het makkelijk te houden hebben we een overzicht 
gemaakt van onze meest populaire hardware dat naadloos aansluit bij de Hosted 
3CX telefonie-oplossing. Ook kunnen we hardware als conferentietoestellen en 
intercoms leveren.

Vaste desktop IP-toestellen 
Deze apparaten sluiten perfect aan op de 3CX telefonie-oplossing. Alle basis 
telefoniefuncties zijn rechtstreeks op het toestel uit te voeren.

• Geschikt voor gemiddeld 
kantoorgebruik

• Betrouwbaar toestel waar nauwelijks 
gebruikerstraining voor nodig is

• Intuïtief navigeren door het menu

• Helder display

• Voorzien van een headsetaansluiting

• Ondersteunt 3 gelijktijdige 
gesprekken

• Hoge kwaliteit tegen een gunstige 
prijs, voor elke telefonieomgeving

• Online telefoonboekfunctionaliteit 
voor gebruik van een centrale 
contact directory

• Ondersteunt internetsnelheid  
tot 100 Mbps

Yealink T41S IP-Phone 
Ons meest verkochte 3CX toestel



Yealink T46S IP-Phone
Een high end zakelijk toestel met geavanceerde mogelijkheden

• Geschikt voor kantoorgebruik of 
receptiepost

•    Intuïtieve menustructuur en 
programmeerbare lijntoetsen voor 
het eenvoudig en snel beheren van 
gesprekken en contacten

•  Helder 4,3 inch kleurenscherm

• Voorzien van een headsetaansluiting

• 6 programmeerbare lijntoetsen

• Met één druk op de knop een 
conference call opstarten

•    Online telefoonboekfunctionaliteit 
voor gebruik  van een centrale 
contact directory

• Ondersteunt internet - 
snelheid tot 1 gigabit
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Headsets 
 
Destiny levert headsets van uitsluitend professionele kwaliteit. Onze 
headsets zijn uitgezocht op veelvuldig gebruik, superieure audiokwaliteit en 
draagcomfort. 

Door gebruik te maken van een headset in combinatie met de 3CX Web Client 
op jouw desktopomgeving ontstaat een grote stap in efficiëntie. Al jouw 
telefonietaken voer je uit op het beeldscherm, met je handen vrij!

Maak een keuze tussen een mono of een duo headset. Bij duo headsets 
(twee oorschelpen) is de audiokwaliteit beter waardoor je jezelf goed kunt 
concentreren op het gesprek. Met een mono headset (enkele oorschelp) 
communiceer je naast je telefoongesprekken makkelijker met collega’s op de 
werkvloer. 

Jabra Evolve2 65 Mono/Stereo
Een zakelijke headset die voldoet aan alle eisen; Uitstekende pasvorm, 
perfecte gesprekskwaliteit, lange batterijduur en uiterst mobiel. 

• Isolerende oorschelpen blokkeren 
effectief omgevingsgeluiden. 

•   In-gesprek-lampje (Busy light) is van 
alle kanten zichtbaar. Het lampje 
gaat vanzelf aan als je in gesprek 
bent. 

•   Tot 35 uur gesprekstijd. 

• In 90 minuten snelladen weer 
een volle batterij.

• 15 minuten snelladen voor 
8 uur batterijduur.

•   Zowel bekabeld als draadloos 
te gebruiken.

•   Te koppelen via bijgeleverde 
USB dongel en/ of Bluetooth.

• Kan gelijktijdig verbonden worden 
met twee apparaten (PC/ Mobiel).
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Jabra Pro 920 Mono/Stereo
De Jabra PRO 920 serie bevat professionele en scherp 
geprijsde draadloze headsets voor op kantoor.

• Draadloos bereik: DECT maximaal 100 - 120 meter.

• Eenvoudige installatie via autodetectie.

•   Tot 12 uur gesprekstijd.

• Noise cancelling microfoon om omgevings geluiden  
te onderdrukken.

• Optionele nekbeugel (Mono variant).

Een grote stap 
in efficiëntie
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DECT toestellen

Niet verbonden aan een vaste werkplek, 
maar toch optimaal bereikbaar?

Een DECT oplossing (met draagbare toestellen) biedt optimale 
flexibiliteit qua bereikbaarheid in en om jouw werkplek.

 
Yealink W53P SIP DECT telefoon 
+ Basisstation (W60)

Een professioneel DECT-oplossing, 
uitermate geschikt voor gebruik met 3CX, 
ideaal voor flexibele werkplekken.

• Uitbreidbaar tot maximaal  
8 handsets.

• 3,5 mm headsetaansluiting. 

• Power over Ethernet. 

• 1,8 inch kleurenscherm met 
gebruiksvriendelijk menustructuur.

• Snelladen: 10 minuten laden 
voor 2 uur gesprekstijd.



Pagina 27

Yealink W59R DECT telefoon
 
Een professionele DECT handset die tegen een stootje kan.

Het stevige rubberen oppervlak beschermt 
de handset tegen wegglijden en krassen.

• IP67-gradatie; volledig stofdicht en 
waterdicht tot 1 meter diepte.

• Compatibel met de Yealink W80 
Multi-Cell Systeem.

• Trilalarm voorkomt dat je oproepen 
mist op luidruchtige locaties.

• Handig programmeerbare 
alarmfuncties, inclusief 
drukknopalarm.

• 3,5 mm headsetaansluiting. 

• 1,8 inch kleurenscherm met 
gebruiksvriendelijk menustructuur

• 360 uur stand-by tijd, 28 uur 
gesprekstijd.

• Te koppelen met Bluetooth 
headsets.
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OnzeDoorschakeling.nl
 
Met OnzeDoorschakeling van Destiny kun je eenvoudig 
en flexibel middels een web applicatie of jouw mobiele 
device (Android/ iOS) een vast nummer doorschakelen naar 
de voicemail of naar een extern nummer.

Destiny is Titanium Partner 3CX

Destiny is door 3CX tot Titanium 
Partner bekroond. Deze hoogste 
partnerstatus toont aan dat je bij ons 
in de handen van specialisten bent 
en zorgt dat je het optimale uit het 
3CX-platform gaat halen. Om deze 
Titanium Partner-status te behouden 
nemen onze specialisten actief deel 
aan een specialistisch forum. Hier 
worden onze 3CX vaardigheden 
continu op de proef gesteld. Om de 
6 maanden dient er een examen 
afgenomen te worden.

Daarnaast heeft Destiny directe 
contactpersonen bij 3CX, waardoor 
we als eerste op de hoogte zijn van 
de ontwikkelingen binnen 3CX. Bij 
vragen of problemen komen wij altijd 
als eerste in contact met de juiste 
specialist van 3CX. Op deze manier 
ben jij ook als eerste up-to-date!
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“Mijn persoonlijke instellingen 
zijn ook zo aangepast”
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Demo

Wij zijn overtuigd 

van de kracht van 

onze oplossingen. Dat 

kunnen we je op papier 

vertellen, maar wij 

laten het jou veel liever 

vrijblijvend live zien. 

Live op jouw locatie 

of tijdens een online 

sessie.

 Inventarisatie

Communicatie is voor 

iedereen anders, 

daarom beginnen wij 

met een complete 

inventarisatie van jullie 

huidige oplossing, 

benodigdheden en 

wensen om alles 

perfect aan te laten 

sluiten op jullie situatie. 

Communicatie is 

maatwerk! 

Voorstel

Op basis van de 

inventarisatie ontvang 

jij van ons een scherp 

voorstel dat naadloos 

aansluit bij jullie 

wensen. Transparant en 

overzichtelijk. 

Planning 

Na akkoord wordt 

de opdracht 

overgedragen aan een 

projectmanager. Deze 

zal in overleg met jou 

de route uitstippelen 

waarna onze technische 

afdeling alles in 

werking zal zetten 

om een vloeiende 

implementatie te 

verzekeren. 

Van kennismaking tot 
efficiënter werken met 3CX 

van Destiny
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Installatie 

Op de afgesproken 

dag en tijdstip zullen 

wij jullie locatie(s) 

vakkundig overzetten 

naar de nieuwe 

oplossing. Onze 

engineers voeren 

alles uit conform de 

afgesproken wensen en 

heten jullie welkom bij 

Destiny. 

Training 

Om te zorgen dat 

iedereen vanaf dag 

één gebruik kan maken 

van alle efficiënte 

mogelijkheden 

van het nieuwe 

systeem, verzorgen 

wij een training op 

gebruikersniveau. 

Ingebruikname 

Jullie gaan net als 

vele tevreden klanten 

voor jullie aan de 

slag met een Destiny 

telefonieoplossing. 

Hiermee zijn jullie direct 

én in de toekomst 

voorzien van alle 

middelen om optimaal 

te communiceren met 

klant en collega. 

Slotgesprek 

Wij plannen na 

ingebruikname een 

afspraak in om 

alles samen door te 

lopen om zeker te 

zijn dat alles werkt 

en is verlopen zoals 

afgesproken. Tijdens 

deze afspraak streven 

wij er ook naar om jullie 

omgeving nóg verder 

te finetunen en jullie 

communicatie verder te 

stroomlijnen.

Helder en duidelijk, 
mooi geregeld



Cloud telecom
for business

requires listening
to customers

...as it should be

Destiny.nl

Wij zoeken de perfecte balans tussen wensen en oplossingen, behoeften 
en software en mensen en technologie. Focus op groei, noemen we 
dat ook wel. In een wereld waar technologie een steeds belangrijkere 
rol speelt kun je niet achterblijven. Aanpassingsvermogen is daarom 
essentieel. Groei in flexibiliteit, in tevreden klanten, in innovatief 
vermogen: welk type groei ambieer jij?

0
921V2.1

https://www.youtube.com/channel/UCB4ac_5riQBHSi0p3U2Tj8g
https://www.linkedin.com/company/destiny-nederland/
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