
HIGHLIGHTS
XELION 8

Deze verschillende devices zijn in staat om 
verschillende manieren van communicatie 
op te zetten:

Xelion kan gebruikt worden op 
verschillende devices:

Xelion bevat verschillende tools die het werken 
nog makkelijker maken:

Bureautelefoon / DECT telefoons /SIP devices Adresboek
Compleet adresboek waarin alle contact-
gegevens van relaties worden gedeeld.

Communicatieoverzicht
Compleet overzicht van alle inkomende 
en uitgaande communicatie.

Bellen

Computer / Laptop / Chromebook
Agenda
Aan afspraken kan een status gekoppeld 
worden, zodat Xelion tijdens een afspraak de 
ingestelde status toont.

Favorieten
Contacten of collega’s waarmee veel contact 
is? Zet die persoon in de favorietenlijst.

Chatten

Smartphone / Tablets

Bellijsten
Mogelijkheid om bellijsten te maken 
van bijvoorbeeld nog te bellen personen.

Presentielijst
In één oogopslag zien wie telefonisch bereikt 
kan worden.

Rapportages en Wallboards
Uitgebreide rapportagemogelijkheden waarin 
de bereikbaarheid van de organisatie kan 
worden gemonitord. We beschikken hierbij 
ook over dynamische webrapportages.* Met de WhatsApp Business integratie met Xelion is het 

      mogelijk om WhatsApp berichten in Xelion te ontvangen.

SMS’en

WhatsApp *

Video en (screen)sharing 

Hot Desking
Plaats jezelf in of uit een of meerder afdelingen 
via de app en bel of chat namens een afdeling. 
Maak van een willekeurige bureautelefoon 
jouw telefoon via een code.



Telefoongesprekken kunnen met Xelion effectief 
worden gehouden:

De bereikbaarheid kan uitstekend worden gewaarborgd 
dankzij de handige functionaliteiten die standaard 
beschikbaar zijn:

Doorverbinden
Gesprek aangenomen voor een collega? 
Even in de presentielijst kijken en eenvoudig 
doorverbinden.

Groepsgesprek
Met meerdere mensen tegelijk (video)bellen 
om effectief te overleggen.

Keuzemenu
Eenvoudig een keuzemenu samenstellen 
zodat direct de juiste persoon of afdeling aan 
de telefoon komt.

Gespreksopname
Telefoongesprekken kunnen automatisch 
worden opgenomen.

Herhaalbellen
Als een klant in gesprek is kan Xelion blijven 
bellen tot er wordt opgenomen.

Voicemail
Elke Xelion gebruiker kan een eigen voicemail 
inspreken. Indien gewenst kan een voicemail 
automatisch als mail worden afgeleverd.

Gesprekverslag
Direct inzicht in alle gesprekken die je gevoerd 
hebt en, indien opengesteld, die van collega’s.

Dag- en nachtstand
Met deze stand wordt automatisch het 
afwezigheidscenario ingesteld wanneer het 
bedrijf of afdeling telefonisch onbereikbaar is.

Meeluisteren
Collega’s kunnen meeluisteren met een 
gesprek, bijvoorbeeld ter verbetering van de 
kwaliteit van de telefoongesprekken.

Wachtmuziek
Laat muziek of een ingesproken boodschap 
horen tijdens het wachten.

Status
Dankzij de verschillende statussen kan er 
ingesteld worden wanneer men wel of niet 
bereikbaar is.

Wachtrij
Bellers kunnen automatisch in een wachtrij 
worden geplaatst. De wachtrij kan geheel naar 
wens worden ingericht en wachtrijen kunnen 
daarbij worden gepersonaliseerd.

Integratie Office 365
• Azure Active Directory integratie,
• Sync agenda en adresboek, 
• In gesprek status Xelion bij Teams 

gesprekken,
• bel via Xelion vanuit Teams zonder extra 

licenties. 

Geavanceerde Apps
• Bel met vast nummer met je 

Smartphone via VoIP of GSM (netwerk 
onafhankelijk), 

• Zie realtime status van collega’s, 
• Bekijk real-time statistieken van 

telefoontjes en chats,
• Echte Apps voor Windows, iOS en 

Android (geen veredelde webversies).

Video conference en screensharing 
• Techniek dat deelnemers elkaar 

aankijken, Hierbij is video met externe 
ook mogelijk.

• Binnen App en browser.

Belgroepen
Als de gebelde persoon niet in staat is om op 
te nemen kan de telefoon overgaan bij één of 
meerdere collega’s.

API 
De gespreksverslagen kunnen in veel gevallen 
ook direct in het CRM systeem  opgeslagen 
worden. Dankzij de open API van Xelion zijn er veel 
koppelingsmogelijkheden met CRM of andere 
softwarepakketten. In de Xelion Marketplace is het 
aanbod te vinden. 


