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IP-communicatieoplossingen die de norm bepalen.  

Swyx your  bus iness .



2

                 Over Swyx...4

SwyxServer...6
               Apparaten...7

      Integratie en gebruik...8

  Aansluitmogelijkheden...9

           Mobiliteit...10

                       Vestigingen...10

      SwyxIt! voor elke werknemer...11
     Interface en telefoonboek...12

Voicemail...13

           Microsoft® Outlook...14

IBM® Lotus Notes®...14

          Gesprekken doorschakelen...15
          Teamwerk...16 

      SwyxIt!-expresberichten...17
       Toepassingen delen...17

  Vergaderingsbeheer 17

     Bereikbaarheid...17

Fax...18
         iPhone & Co...18
       Web Extensions...19

             Software Development Kit...19

   Overzicht...20

Optionele uitbreidingen...21
          Technology Partner-Programma...23

      Contact...24



Communicatie verandert voortdurend. Nieuwe ontwikkelingen, technieken en apparaten vormen uitzon-
derlijke uitdagingen voor bedrijven en werknemers.

Swyx maakt communicatie eenvoudig. Voor iedereen. 

Swyx verbindt uw medewerkers en zorgt voor een snelle, soepele en voor iedereen eenvoudige commu-
nicatie. Swyx stroomlijnt werkstromen en is dé interface voor communicatie met uw klanten en partners. 
Alle moderne telecommunicatiefuncties worden naadloos geïntegreerd.

Als één van de eerste bedrijven op de markt van IP-telefonie en Unified Communications (UC) beschikt 
Swyx inmiddels over meer dan tien jaar ervaring op het gebied van baanbrekende communicatieoplos-
singen. De ervaringen die wij opdeden bij de ontwikkeling van duizenden communicatieoplossingen 
voor het MKB in heel Europa hebben wij aangewend voor onze productontwikkeling. De kennis om in 
de uitdagingen, verwachtingen en behoeften van het MKB te voorzien, zal ons aanbod blijven bepalen.

Communicatie tussen mensen is altijd een uitdaging. Aan de techniek mag het niet liggen.

Swyx your business.

Welkom bij Swyx. 
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Swyx is voor vandaag en morgen. 

Tegenwoordig bestaan er veel mogelijkheden om contact op te nemen: vaste en mobiele telefonie, fax, 
expresberichten, videotelefonie en e-mail. Elk medium biedt bovendien vele toepassingsmogelijkheden. 
Behalve dat u voor de hardwareomgeving moet zorgen, eisen al deze kanalen ook de aandacht op van 
uw medewerkers en veronderstellen ze een hoge mate van organisatie.

Hiervoor bieden wij een allesomvattende, gebruiksvriendelijke en efficiënte oplossing die al deze kana-
len bundelt: SwyxWare.

SwyxWare is een geïntegreerde en softwarematige IP-communicatieoplossing die speciaal is afgestemd 
op het MKB. De software combineert op een slimme manier alle vormen van bedrijfscommunicatie tot 
één platform met een allesomvattende gebruikersinterface. Uw medewerkers kunnen communiceren 
zonder storende downtime en improductieve wachttijden: altijd en praktisch overal.

Met SwyxWare heeft u niet alleen beschikking over één van de krachtigste IP-telefonie-installaties op de 
markt: talrijke diensten, functies en de mogelijkheden van een modern communicatiecentrum voorzien 
in bijna elke denkbare behoefte en maken servicegerichte communicatie mogelijk.

Unified Communications met SwyxWare
• Volledige functionaliteit van een telefoonsysteem
• Voicemail en fax voor elke gebruiker
• Aanwezigheidsinformatie (uitgebreid)
• Telefoneren met contacten uit Microsoft® Outlook en 
 Lotus® Notes
• Vergaderfunctie
• Expresberichten
• Intelligent oproepbeheer (ACD, Automatic Call Distribution)
• Interactieve antwoordsystemen (IVR, Interactive Voice Response)
• Contact-Center-functies
• Samenwerking (web-vergaderen, bureaublad delen)
• Videotelefonie
• Integratie van mobiele telefoons (FMC, Fixed Mobile Convergence)
• Ondersteuning van open standaarden zoals SIP
 (Session Initiation Protocol)
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Dankzij de vele extra opties kunt u SwyxWare fl exibel uitbreiden tot een compleet Unifi ed Communi-
cations System. Het maakt niet uit hoe u met SwyxWare begint: vandaag legt u het fundament voor een 
toekomstgericht communicatieplatform dat door functionele uitbreidingen en upgrades voortdurend 
up-to-date blijft.

Met SwyxWare koppelt u de bedrijfscommunicatie op eenvoudige wijze aan uw bedrijfsprocessen. 
Dit leidt niet alleen tot verbeterde werkstromen binnen het bedrijf, maar ook tot volledig nieuwe 
vormen van samenwerking met bedrijfspartners en klanten. Tegelijkertijd blijven uw investeringen 
in de procestoepassingen gewaarborgd.

Swyx is groei. 
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Swyx is prestatie.

De serversoftware vormt de ruggengraat van het SwyxWare UC-System en kan eenvoudig worden 
geïnstalleerd op een server met het besturingssysteem Microsoft® Windows Server. SwyxServer 
biedt niet alleen alle functies van een IP-telefoonsysteem: u beschikt tevens over alle andere Unified 
Communications-functies.
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Centraal beheer van 
geïntegreerde filialen

Totaaloplossing voor het  
midden- en kleinbedrijf

Gebruik als 
inhouse-oplossing

Opererend als 
managed service

Gebruik als 
cloudservice

Slimme oplossing voor  
kleine ondernemingen

Slimme oplossing 
voor kleine bedrijven

Call- en Contact-Center- 
functionaliteit

Mobiliteit binnen de 
onderneming met IP-DECT

Ondersteuning voor 
mobiele medewerkers

Uitbreiding of vervanging 
van de telefooncentrale

Flexibel 
thuiswerken



U kunt de SwyxWare-functionaliteit combineren met een groot aantal verschillende apparaten. Zo kunt 
u de SwyxIt!-communicatiesoftware bijvoorbeeld gebruiken met een handige USB-handset of headset. 
Gebruik de kantoortelefoon SwyxPhone met een groot kleurendisplay of blijf mobiel met een DECT- 
of WLAN-telefoon of GSM.

Op deze manier speelt SwyxWare optimaal in op de behoeften van uw werknemers.

Swyx is er voor iedereen.

Voorbeelden van apparaten
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Swyx is vrijheid.

Dankzij de integratie van SwyxWare Administration in Microsoft Management Console (het centrale hulp- 
programma voor het beheer van de Microsoft-omgeving) kunnen uw eigen medewerkers instellingen en 
wijzigingen snel en eenvoudig doorvoeren. Software-upgrades of licentie-uitbreidingen kunnen in een 
oogwenk worden uitgevoerd.

Toestellen zoals IP-kantoortelefoons kunnen gewoon op het LAN (Local Area Network) worden aangeslo-
ten en worden automatisch gedetecteerd door de SwyxServer. De benodigde configuratie gebeurt automa-
tisch, zodat de toestellen meteen kunnen worden gebruikt. De integratie in Microsoft® Active Directory 
zorgt ervoor dat ook grotere SwyxWare-installaties eenvoudig kunnen worden beheerd.

Met SwyxWare als totaaloplossing profiteert u van alle voordelen van een serverconsolidatie: lagere hard-
warekosten, minder energieverbruik, ruimtebesparing en betere beschikbaarheid.
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SwyxWare leidt al het spraak- en gegevensverkeer over uw bestaande IP-netwerk. Dit vermindert niet 
alleen de complexiteit van uw infrastructuur, maar verlaagt ook de kosten op het gebied van aanschaf, 
ingebruikneming, onderhoud en eventuele uitbreidingen.

Swyx is zuinig.

Met SwyxWare kunt u zelf kiezen op welke manier u met het openbare telefoonnetwerk wordt verbon-
den. Daarbij maakt het niet uit of u bij de afwikkeling van externe spraakcommunicatie kiest voor een 
moderne SIP-installatie van een Service Provider of voor de verbinding via een bestaand ISDN-telefoon-
netwerk. In beide gevallen biedt SwyxWare u altijd de best mogelijke geluidskwaliteit.

Swyx is flexibel.
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Swyx is mobiel.

SwyxWare integreert mobiele telefonie op een eenvoudige manier in het communicatienetwerk van het 
bedrijf - het zogenaamde Fixed Mobile Convergence (FMC). Hierdoor kunnen medewerkers ook op hun 
mobiele telefoons gebruik maken van alle belangrijke telefoniefuncties. U hoeft nog maar één telefoon-
nummer naar klanten te communiceren, omdat oproepen op een slimme manier naar de juiste persoon 
in het bedrijf worden doorgeschakeld. Hierbij wordt rekening gehouden met de actuele beschikbaarheid. 

Voor bedrijven met meerdere locaties, die graag de functionaliteit van het telefoonsysteem van hun 
hoofdkwartier willen uitbreiden naar de afdelingskantoren, biedt SwyxWare een flexibele oplossing: 
centraal beheer, openbare telefoonboeken en het gebruik van bestaande gegevensverbindingen voor 
gratis telefoonverkeer. Het gebruik van VPN-verbindingen zorgt voor communicatiebeveiliging op het 
hoogste niveau.

Swyx is grenzeloos.

10



Spraak is en blijft de belangrijkste vorm van communicatie. Uitgebreide en flexibele telefoniefuncties 
vormen daarom de kern van SwyxWare. Dit betekent dat u niet alleen maar de communicatie binnen het 
team kunt optimaliseren, u kunt ook eenvoudig een groot aantal inkomende oproepen beheren en elke 
oproep doorschakelen naar de juiste persoon binnen uw bedrijf.

Op alle PC‘s of laptops van uw medewerkers wordt de innovatieve en intuïtief te gebruiken software 
SwyxIt! geïnstalleerd. SwyxIt! maakt van elke computer niet alleen een handige telefoon, maar tevens 
een universeel communicatieplatform voor allerlei media. SwyxIt! integreert spraak, e-mail, video, 
voicemail, fax, expresberichten, aanwezigheidsinformatie, het delen van toepassingen en de voor 
uw bedrijf relevante programma‘s in één gebruikersinterface.

Het unieke skin-concept van SwyxIt! stelt u in staat om snel en ongecompliceerd de gebruikersinterface 
van SwyxIt! te veranderen. SwyxIt!-gebruikers kunnen kiezen uit een groot aantal meegeleverde skins die 
passen bij de speciale vereisten van hun werkplek. Voor de centrale receptie of hoofdgebruiker kiest u 
een interface met een groot aantal sneltoetsen en lijnknoppen. Gebruikers met standaardbehoeftes kun-
nen kiezen voor een compactere interface.

Swyx is persoonlijk.

Skin-concept van SwyxIt!
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Swyx is alles in een oogopslag.

Met SwyxIt! kunt u uw eigen sneltoetsen definiëren voor interne en externe contacten, zodat u snel 
toegang heeft tot vaak gekozen nummers. Tabbladen zorgen voor structuur in de sneltoetsen, bijvoor-
beeld door onderverdeling naar afdeling. Het gesprekslogboek geeft tevens op elk gewenst moment 
een overzicht van alle ingekomen en uitgegane oproepen, herhaalde oproepen, gemiste oproepen, 
eigen terugbelverzoeken en op band opgenomen oproepen.

Naast een persoonlijk telefoonboek is er ook een bedrijfstelefoonboek beschikbaar. De aanwezigheids-
informatie voor de gekozen communicatiepartner wordt eveneens weergegeven in het bedrijfstelefoon-
boek. De gebruiker kan eenvoudig in de telefoonboeken of via SwyxIt! zoeken naar vermeldingen. Met 
de handige hotkey-functionaliteit kunt u met de muis telefoonnummers markeren en bellen vanuit elke 
Windows-toepassing.
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Snel contacten zoeken 
met realtime resultaten



Elke gebruiker heeft de beschikking over een eigen voicemailsysteem met vele functies. Voicemails 
kunnen: 

	 •	 door	de	server	als	bijlage	bij	een	e-mail	worden	verstuurd	en	door	de	ontvanger	worden	
  afgeluisterd.
	 •		 na	ontvangst	in	het	e-mailpostvak	worden	doorgestuurd,	beantwoord,	opgeslagen	of	verwijderd.
	 •		met	een	telefoon	of	SwyxIt!	via	externe	toegang	worden	afgeluisterd.

Swyx is altijd bereikbaar.
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Elke gebruiker kan met SwyxIt! zijn 
eigen voicemail configureren en 
verschillende welkomstboodschappen 
selecteren en opnemen voor specifieke 
oproepscenario‘s. U kunt bijvoorbeeld 
uw trouwe klanten begroeten met een 
speciale welkomstboodschap.



Swyx is integreerbaar.

SwyxWare werkt samen met de toonaangevende groupwareprogramma‘s Microsoft® Outlook en Lotus® 
Notes. Integratie met bestaande en geaccepteerde toepassingen leidt bij gebruikers, naast een verbeterde 
productiviteit, ook tot een betere acceptatie van nieuwe functies.
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Voordelen:

• Gemeenschappelijk postvak IN voor e-mails, 
 voicemails, oproepen en faxen
• Doorschakelen op basis agenda-informatie
• Telefoneren met contacten uit Microsoft® Outlook 
 en Lotus® Notes
• Onderweg voicemails afluisteren vanuit het postvak 
 IN van de mobiele telefoon
• Persoonlijke en bedrijfsinterne adresboeken 
 en contacten gebruiken
• Inkomende en uitgaande oproepen vastleggen 
 in het Outlook-logboek



Met de geïntegreerde Call Routing Manager kunt u oproepen automatisch doorschakelen naar een nader 
te definiëren nummer, bijvoorbeeld een mobiel telefoonnummer of het nummer van een andere werkne-
mer. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer u de oproep niet zelf kunt aannemen. Dankzij de intelli-
gente doorschakeling op basis van agenda-informatie in Microsoft® Outlook of Lotus® Notes of uw status 
hoeft u doorschakelingen niet meer handmatig in of uit te schakelen: SwyxServer weet of een gebruiker 
momenteel bereikbaar is of niet. Met de geïntegreerde regelassistent kunnen omleidingen bovendien 
worden ingesteld op basis van bepaalde tijdstippen, week- of feestdagen.

In SwyxWare biedt de Graphical Script Editor (GSE) een krachtig hulpprogramma waarmee u eenvoudig 
complexe reeksen van beslissingen, acties en handelingen kunt toewijzen aan inkomende oproepen. 
U kunt bijvoorbeeld interactieve antwoordsystemen (Interactive Voice Response, IVR) definiëren, 
waarmee oproepen worden doorgeschakeld naar meerdere nummers of specifieke afdelingen. Hiermee 
voorkomt u dat belangrijke oproepen verloren gaan en zorgt u ervoor dat ze altijd bij de juiste persoon 
terechtkomen.

Swyx is op de hoogte.
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De Call Routing Manager is een stan-

daard onderdeel van SwyxWare en is 

beschikbaar voor elke medewerker.

De grafische Script Editor is een onderdeel van het opti-

onele pakket SwyxECR, waarmee eenvoudig interactieve 

antwoordsystemen ontworpen kunnen worden.



Swyx is een teamplayer.

Swyx beschikt over de juiste samenwerkingsfuncties om teamwerk te stimuleren en ondersteunen. 
Dankzij de aanwezigheidsinformatie krijgt men een volledig beeld van de actuele beschikbaarheid 
van collega‘s. Expresberichten maken een snelle uitwisseling van informatie mogelijk en vormen een 
aanvulling op de communicatie via e-mail. Telefoon- en webvergaderingen maken besprekingen met 
meerdere deelnemers en aanvullende informatie mogelijk. Het samen werken aan documenten en gege-
vens wordt mogelijk gemaakt door het delen van toepassingen en het bureaublad.
 

Aanwezigheidsinformatie

Expresberichten

Telefoon- en web-vergaderen

Delen van toepassingen en bureaublad
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Expresberichten met de SwyxIt! Messenger

Integratie van toepassingen voor 
webvergaderen



Zien en gezien worden – aanwezigheidsinformatie
Met de aanwezigheidsinformatie in SwyxWare wordt uw eigen bereikbaarheidsstatus getoond aan andere 
werknemers. Medewerkers kunnen zo zien wie er is aangemeld en meteen contact opnemen met de 
gewenste collega. Daarmee bespaart u tijd en vermijdt u vergeefse communicatiepogingen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Als het even snel moet gaan – de geïntegreerde SwyxIt! Messenger
De geïntegreerde SwyxIt! Messenger is speciaal ontworpen voor gebruik in zakelijke omgevingen en 
maakt de realtime uitwisseling van bedrijfsinterne expresberichten mogelijk. SwyxIt! Messenger draagt bij 
aan snelle en efficiënte werkwijzen en processen. Een verkoopmedewerker kan bijvoorbeeld tijdens een 
gesprek met een klant met expresberichten snel en ongecompliceerd een vraag stellen aan een collega 
op de technische of financiële afdeling. Dit kan zonder dat de klant hier erg in heeft.

 
 
 
 
 
 
 
Ongestoord met elkaar spreken - professioneel vergaderingsbeheer
SwyxWare beschikt over een geïntegreerde vergaderingsfunctie waarmee u intern en extern vergaderin-
gen kunt beleggen en beheren met een willekeurig aantal deelnemers. Vergaderingen kunnen door elke 
gebruiker worden opgezet. Bellers kunnen bovendien via een eigen doorkiesnummer rechtstreeks bellen 
naar een virtuele vergaderruimte. De regels voor oproeprouting beheren de toegang tot vergaderingen: 
vergaderruimtes kunnen bijvoorbeeld worden beveiligd met een pincode of deelname kan worden 
beperkt tot bepaalde telefoonnummers.

Twee personen zien meer dan één - het met slechts één klik op de muis delen van toepassingen 
Toepassingen delen biedt een handige functie voor efficiënt teamwerk: hiermee kunt u tijdens een 
telefoongesprek met SwyxIt! via de muis uw bureaublad delen met een interne gesprekspartner. 
Dit is dé ideale manier om bijvoorbeeld samen documenten te bespreken.
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Rich-Presence Statussignalisierung

In gesprek

Bereikbaar

Afwezig

Niet storen

Afgemeld



De perfecte combinatie van computer en kantoortelefoon
SwyxWare kan de SwyxIt!-telefoniesoftware koppelen aan een SwyxPhone IP-telefoon in de zogenaam-
de CTI-modus (Computer Telephony Integration). Op deze manier kunt u alle oproepen eenvoudig vanaf 
uw computer beheren met SwyxIt! - inclusief uw eigen kantoortelefoon. De CTI-modus heeft verder als 
voordeel dat de volledige SwyxWare-functionaliteit ook in terminalserver-omgevingen (bijvoorbeeld in 
combinatie met thin-clients) beschikbaar kan worden gemaakt. 

Faxen vanaf elke werkplek
SwyxWare maakt conventionele faxapparaten overbodig. Met SwyxWare kunt u vanuit elke toepassing 
faxen via de afdrukoptie. Dankzij de integratie in Microsoft® Outlook kunt u faxdocumenten ook sturen 
aan contactpersonen uit uw adresboek. Inkomende faxberichten worden geconverteerd naar een gra-
fisch bestand (PDF, TIFF) en doorgestuurd naar het e-mailpostvak van de ontvanger.

Mobiliteit voor elke situatie
Dankzij het mobiliteitsconcept van Swyx hoeven uw medewerkers slechts één telefoonnummer op te 
geven waarop ze te bereiken zijn. Dit is ongeacht het gebruikte apparaat (één-nummer-principe). Bij 
gesprekken vanaf de mobiele telefoon wordt aan de gesprekspartner het telefoonnummer op kantoor 
getoond, en niet het mobiele nummer. Afhankelijk van de gebruikte mobiele telefoon is er een groot 
aantal extra functies beschikbaar, dat het gebruik van de persoonlijke telefoonomgeving onderweg mo-
gelijk maakt. De SwyxIt! Mobile Client maakt van uw mobiele telefoon een kantoortelefoon waarmee u 
mobiel gebruik kunt maken van de gemakkelijke SwyxWare-telefoniefuncties als lijnwissel, vergadering, 
gesprek opnemen of gesprek doorschakelen. SwyxIt! Mobile is beschikbaar voor de besturingssystemen 
Symbian® en BlackBerry®. 

iPhone & Co zijn van de partij
Met het Swyx Contact Center op het web kunt u zelfs uw Apple® iPhone of Android-telefoon aan laten 
sluiten op uw bedrijfscommunicatie. Op die manier heeft u ook onderweg toegang tot alle zakelijke 
contacten, inclusief de actuele aanwezigheidsinformatie. Ook oproeplijsten en omleidingen zijn op 
afstand snel en eenvoudig op te roepen

Swyx is alles wat u nodig heeft.
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Swyx Contact Center Mobile voor Apple® iPhone en Android-telefoons



Swyx is open.

Voorbeeld van een SwyxIt! webextensie: 
nummeromzetting met Google Maps

Webextensies
De SwyxIt!-webextensies bieden volledig nieuwe mogelijkheden voor snelle en eenvoudige serverintegra-
ties in bedrijfstoepassingen van derden. Er kunnen bijvoorbeeld oproepgebeurtenissen worden gedefi-
nieerd waarbij een webdienst wordt geladen. Op die manier is het bijvoorbeeld mogelijk om het nummer 
van een inkomende oproep door te spelen aan een CRM- of ERP-toepassing. De resultaten van de adres- 
omzetting kunnen dan worden weergegeven in SwyxIt! SwyxIt! staat dus centraal in uw communicatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samenwerkingsinterface
SwyxIt! beschikt over een universele interface die een naadloze integratie van andere samenwerkingstoe-
passingen mogelijk maakt. Met de plug-in-technologie kunt u extra functionaliteiten aan telefoongesprek-
ken toevoegen. Andere fabrikanten en system integrators kunnen op die manier eenvoudig en effectief 
extra samenwerkingstoepassingen aan SwyxIt! toevoegen.

Software Development Kit 
Swyx biedt gratis toegang tot de Software Development Kit (SDK) waarmee klanten de communicatie-
functies van Swyx kunnen aanpassen aan hun eigen vereisten. De SDK biedt toegang tot alle SwyxIt!-
functies, zodat u de volledige functionaliteit in uw eigen toepassingen kunt integreren.
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Swyx is er voor u.
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SwyxWare biedt een hoge mate van flexibiliteit en uitbreidingsmogelijkheden. Een groot aantal functies 
is een standaardonderdeel van de SwyxIt!-communicatiesoftware:
 

 
 
• Flexibel bedieningsconcept; ontwerp 
 en functionaliteit kunnen aan de behoeften 
 van de gebruikers worden aangepast
• Telefoniefuncties zoals doorverbinden, wachtstand, 
 lijnwissel, doorschakelen, groepsgesprekken, 
 oproepen beantwoorden, manager- of 
 secretariaatsfunctie
• Individuele muziek in de wachtstand
• Integratie in Microsoft Outlook 
 (Lotus Notes als optioneel pakket beschikbaar)
• Video-communicatie
• Voicemail
• Uitgebreide aanwezigheidsinformatie
• Expresberichten
• Op regels gebaseerd oproepbeheer met de 
 Swyx Call Routing Manager (uitbreidbaar met grafische 
 Script Editor, met optionele SwyxECR)
• Ad-hocvergaderingen met 3 deelnemers 
 (uitbreidbaar met optionele Swyx-Conference)
• Samenwerken en bureaublad delen met SwyxIt! 
 Meeting (uitbreidbaar met externe 
 vergaderprogramma‘s, geïntegreerd
 via Swyx Collaboration-plug-in)
 

Tevens kunt u kiezen uit een 
groot aantal uitbreidingen dat 
u elk moment en stap voor stap 
kunt toevoegen, afhankelijk van 
uw individuele behoeften. 
Uitbreidingen worden eenvoudig 
en snel via een licentiesleutel 
‘geactiveerd‘.



Swyx is uitbreidbaar.
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SwyxConference: dankzij vergaderingen beter samenwerken
U kunt ad-hocvergaderingen en inbelvergaderingen met een willekeurig aantal interne en exter-
ne deelnemers opzetten en beheren.

SwyxECR: eenvoudig complexe interactieve antwoordsystemen opzetten
De Graphical Script Editor (GSE) geeft een visuele presentatie van handelingen en regels, zodat 
u deze eenvoudig kunt bewerken. Het opzetten van een interactief antwoordsysteem (IVR) 
wordt daarmee kinderspel.

SwyxMobile: mobiele telefoons naadloos integreren
Integratie van mobiele telefoons volgens het principe 1-nummer-1-voicemail. Mobiel gebruik 
van telefoniefuncties als lijnwissel, vergaderingen, gesprekken opnemen, doorschakelen en 
voicemail.

SwyxFax: faxen vanaf elke werkplek
Gebruik van centrale faxdiensten op de server vanaf elke computer. Elke gebruiker kan faxbe-
richten ontvangen en ze versturen met de afdrukfunctie vanuit elke toepassing. Het beheer is 
naadloos geïntegreerd in de SwyxWare Management Console.

SwyxRecord: eenvoudig gesprekken opnemen
Dankzij de opnamefunctie kan elke gebruiker gesprekken opnemen en opslaan. Opgenomen 
gesprekken kunnen eenvoudig worden beheerd, worden teruggeluisterd en worden door-
gestuurd naar een collega via e-mail.

Swyx Option Pack voor Lotus® Notes
Integratie in IBM® Lotus® Notes, doorschakelen op basis van agendagegevens, kiezen uit lijsten 
van contactpersonen en nummerherkenning.

SwyxMonitor: eenvoudig bijschakelen
Permanente opname van inkomende en uitgaande oproepen op hoofdlijnen, geluidloos bijscha-
kelen (Silent Call Intrusion), ideaal voor opleidingsdoeleinden en in callcenter-omgevingen

SwyxStandby: maximale beveiliging tegen storingen
Bedrijven met specifieke eisen aan de beveiliging tegen storingen kunnen een extra Swyx-stand-
by-server installeren. Hiermee kunnen mogelijke uitvallen, bijvoorbeeld door hardwarefouten 
of onderhoud, tot een minimum worden teruggebracht. SwyxStandby garandeert de directe 
beschikbaarheid van een alternatieve tweede server, in het geval van storing of onderhoud. Re-
gelmatige synchronisatie tussen de primaire en secundaire server zorgt ervoor dat de configura-
tie en informatie altijd up-to-date is.



Swyx is partner.

Dankzij het Swyx Technology Partner-programma (TPP) breidt het spectrum aan SwyxWare-oplossingen 
zich voortdurend uit. Het TPP biedt een kader voor derden om softwaretoepassingen, hardwareproducten 
en SIP-providerdiensten te testen en certificeren. Op tpp.swyx.com vindt u een groot scala aan aanvul-
lende oplossingen waarmee aan uw specifieke communicatievereisten kan worden voldaan. 

 
 
 
 
 

Voor meer informatie over Swyx-producten neemt u contact op met een geautoriseerde Swyx-handels-
partner. Swyx-partners bij u in de buurt en de gegevensbladen van verschillende producten vindt u op 
www.swyx.com

Swyx your business.
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Swyx Solutions AG
Joseph-von-Fraunhofer-Str. 13a
44227 Dortmund, Duitsland
tel: +49 231 4777-0
fax: +49 231 4777-444
e-mail: office@swyx.com

Swyx Solutions UK Ltd
960 Capability Green
Luton LU1 3PE, UK
tel: +44 1582 407 888
fax: +44 1582 407 889
e-mail: ukoffice@swyx.com

www.swyx.com

Versie: juni 2011, SwyxWare 2011 – technische wijzigingen voorbehouden, alle gegevens onder voorbehoud. De genoemde pro-
ducten en aanduidingen zijn handelsmerken van de respectievelijke producenten. Voor meer informatie neemt u contact op met een 
geautoriseerde handelspartner. Swyx-partners bij u in de buurt vindt u op www.swyx.com




