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De beller wordt sneller
Biedt een betere klantbeleving door de integratie  
van uw kantoorsoftware en telefonie



VEELZIJDIGE OPLOSSING

Als een cliënt belt, wilt u alle informatie omtrent 

deze cliënt zo snel mogelijk op uw scherm zien. Het 

opzoeken van de juiste dossiers kost dan vaak tijd, 

terwijl uw cliënt natuurlijk zo snel mogelijk wil worden 

geholpen. Andersom wilt u, als u een cliënt wilt bellen, 

ook niet teveel tijd kwijt zijn aan het opzoeken van 

telefoonnummers en het registreren en declareren van 

uw aan de telefoon bestede tijd. 

Door het integreren van uw (juridische) software en 

uw telefooncentrale, kunt u veel tijd besparen die u 

normaal gesproken kwijt bent aan het opzoeken of 

administreren van uw gesprekken.

AAN DE SLAG MET DE INTEGRATIES

Om te profiteren van onze integraties heeft u een 

geschikt softwarepakket en een Xelion telefooncentrale 

nodig. De Xelion telefooncentrales zijn betrouwbaar, 

veilig, flexibel en schaalbaar. Xelion is een zogenaamde 

VOIP oplossing, aangeboden vanuit de cloud. Dit 

betekent dat u geen omkijken heeft naar het beheer, 

onderhoud en updates, en toch profiteert van 

kristalhelder geluid, stabiele verbindingen en dankzij de 

API van Xelion, een groot aantal mogelijkheden op het 

gebied van software integraties.

Kiest u voor Xelion via Helder Telecom & ICT, dan is 

alles op het gebied van uw telefonie geregeld, zonder 

omkijken, voor een vast bedrag per gebruiker per 

maand. Helder Telecom & ICT zorgt voor een stabiel 

telefoniesysteem waardoor uw kantoor altijd bereikbaar 

is, zodat u uw cliënten de best mogelijke service kunt 

bieden.

INTEGRATIE KANTOORSOFTWARE EN TELEFONIE
Het opzoeken van dossiers en cliënten kan soms een tijdrovende klus zijn. Het is extra vervelend 

als u tijdens het opzoeken van dossiers een cliënt in de wacht moet zetten, of als u na een 

telefoongesprek, de gemaakte notities nog snel wilt toevoegen aan een dossier. Door de 

telefonie integraties van Helder Telecom & ICT met vele bekende softwarepakketten voor de 

juridische praktijk, bespaart u een hoop tijd, kunt u cliënten telefonisch beter te woord staan en de 

administratie van uw aan de telefoon bestede tijd, direct administreren en declareren.

Koppelingen beschikbaar voor o.a.: 

HOE WERKEN ONZE INTEGRATIES?

Uw Xelion centrale is in staat om vele soorten informatie en gespreksdata uit te wisselen, en applicaties met 

elkaar te verbinden. De centrale kan daarbij gezien worden als een soort informatierotonde, waarlangs de 

verschillende systemen met elkaar in contact kunnen staan.

Inkomende gesprekken

Bij een inkomende oproep herkent de Xelion 

telefooncentrale het telefoonnummer en checkt 

of dit nummer voorkomt in de relatiekaarten in uw 

softwarepakket. Als het telefoonnummer wordt 

gevonden, laat uw vertrouwde softwarepakket 

direct de juiste relatiekaart zien, samen met de 

relevante informatie zoals bijvoorbeeld lopende 

dossiers. Dit alles gebeurt in een fractie van een 

seconde. Zo kan een receptionist bijvoorbeeld 

direct zien wie de behandelaar is van een dossier, 

en kan de behandelaar direct zien wat de recente 

verrichtingen op het dossier zijn geweest. Behalve 

dat de juiste informatie getoond wordt, registreert 

de Xelion telefooncentrale ook automatisch de tijd 

die aan het gesprek is besteed. Als u het gesprek 

beëindigt, kunt u deze tijd direct laten declareren 

op het dossier, of u kunt in het gesprekslogboek 

gesprekken achteraf nog aan een dossier 

koppelen.

Uitgaande gesprekken

Ook uw uitgaande gesprekken, of u deze nu voert 

via uw vaste toestel, mobiele telefoon, of softphone, 

kunnen aan uw dossiers worden gekoppeld. 

De gebelde tijd kan vervolgens gedeclareerd 

worden op het juiste dossier. Ook kunt u in uw 

softwareapplicatie klikken op een telefoonnummer 

om direct via uw Xelion softphone uit te bellen.* Dit 

levert een hoop gebruiksgemak op, voorkomt het 

foutief overnemen van het telefoonnummer van 

het scherm op een ander apparaat, en stroomlijnt 

de registratie van gesprekken nog verder. U kunt 

gesprekken ook achteraf via het gesprekslogboek 

nog koppelen aan dossiers ter administratie en 

declaratie.

Chat en berichten

Ook tekstberichten kunnen via de Xelion integratie 

gedeeld worden met andere applicaties. Zo kunt 

u bijvoorbeeld een chatfunctionaliteit van uw 

website, WhatsApp chat, Teams chat en de interne 

Xelion chat, koppelen aan diverse applicaties zodat 

inkomende berichten bij de juiste projecten of 

dossiers geplaatst worden.

Microsoft Teams integratie

Met de integratie van Teams en Xelion kunt 

u via Teams bellen met alle vaste en mobiele 

nummers. De beller ziet uw kantoornummer in 

beeld verschijnen, en als iemand naar kantoor belt, 

kan er -behalve naar de bekende interne Xelion 

nummers - ook worden doorverbonden naar Teams 

gebruikers. Handig als u bijvoorbeeld tijdens het 

thuiswerken collega’s wilt bereiken die geen mobiel 

van de zaak hebben. Ook deze gespreksdata kan 

via de Xelion centrale gekoppeld worden aan 

diverse software applicaties.

“Verleen nog persoonlijkere service  
door direct te zien wie er belt,  

en alle informatie gelijk paraat te hebben.”
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OVER HELDER TELECOM & ICT: 
HOOFD IN DE CLOUD, VOETEN STEVIG OP DE GROND

Alle medewerkers van Helder kijken vooruit. Met opgeheven hoofd houden we de 

mogelijkheden voor het werken in de cloud met interesse in de gaten. Met een blik op 

oneindig, struinen we het landschap van mogelijkheden omtrent telefonie en ICT af. In 

een oogwenk krijgen we de voor u best beschikbare oplossing helder voor ogen. Met 

plezier laten we u meekijken in onze wereld. En bent u overtuigd van onze visie op uw 

telecom & ICT omgeving? Dan nemen wij u aan de hand om u in uw nieuwe situatie 

thuis te laten voelen. En dat alles met onze voeten stevig op Brabantse bodem.

DE VOORDELEN OP EEN RIJ

Direct bellen vanuit uw favoriete software

Herken inkomende gesprekken van cliënten en relaties voor een betere en snellere service

Alle informatie van uw cliënt direct in beeld

Automatische declaratie en administratie van tijd

Eenvoudig in gebruik

Alles geregeld voor een vaste prijs per gebruiker per maand

Breed pallet aan integratiemogelijkheden

Optie om gesprekken op te nemen en aan een dossier te koppelen

*Beschikbaarheid en werking kan variëren per applicatie

XELION CLIËNT

APPLICATIE 1

APPLICATIE 2

APPLICATIE 3

VAST MOBIEL SOFT PHONE

MEDEWERKER


