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1. Vast & Mobiel
I AM werkt over het internet waardoor je medewerkers 
zowel op het vaste en/of mobiele nummer bereikbaar zijn. 
Is een gebruiker via I AM in gesprek? Dan is ook het 
vaste en/of mobiele nummer in gesprek. 

2. Eén flexibel communicatieplatform
De I AM applicatie is te installeren op een breed scala 
aan platforms. Te denken aan desktops, smartphones 
en tablets. Vind je het makkelijker om te telefoneren via 
een vast toestel? I AM is eenvoudig te combineren met het 
bestaande vaste telefoontoestel van de werknemer. 
Communicatie verloopt zoals jij dat wilt!

3. Efficiënt samenwerken
Communiceren kan één-op-één of in groepsverband.
Daarnaast maakt desktopdelen en filesharing het eenvoudig 
om samen aan projecten te werken. Bovendien zie je met 
de realtime beschikbaarheidsstatus van je collega’s wie er
op welk moment beschikbaar en bereikbaar is.

4. Optimale gebruikerservaring
Een naadloze gebruikerservaring is geen ‘nice to have’ meer, 
maar een must! Technologie verandert elke dag en mensen 
adopteren deze razendsnel.  I AM is onderscheidend door 
de gebruiksvriendelijkheid. Dat laat zich zien in de cijfers, 
80% van de gebruikers ervaart minder e-mail (frustratie) en 
realiseert dankzij de beschikbaarheid en chat functie een 
tijdsbesparing van maar liefst 40 minuten per dag!

Deze slimme I AM functies
helpen jou verder.

 
Goede communicatie is steevast één van de belangrijkste
kernwaarden binnen een organisatie. Welke functies van
I AM jouw organisatie beter helpen communiceren? 
Wij geven je een greep uit de mogelijkheden.

Met I AM totaalcommunicatie maak je communiceren met collega’s niet alleen eenvoudiger,
maar ook efficiënter. Met I AM kies je voor communicatie die past bij de situatie. 
Of je nu wilt bellen, chatten of videobellen, de keuze is aan jou! 

Eén handig platform voor alle communicatie binnen je bedrijf
Een organisatie is zo goed als de kwaliteit van haar communicatie. Veel bedrijven zijn het eens met dit vertrekpunt, 
maar of de communicatie in werkelijkheid ook goed geregeld is blijkt niet altijd waar. I AM totaalcommunicatie is dé 
oplossing die je medewerkers altijd en overal bereikbaar maakt. I AM werkt met je bestaande vaste en mobiele 
telefoonnummers en is volledig geïntegreerd in je telefooncentrale in de Cloud. 

www.contict.nl

Vraag nu een demo aan via contict.nl

Ontdek hoe I AM de communicatie van jouw organisatie naar een hoger 
niveau kan tillen. Maak een afspraak met één van onze specialisten 
of ga naar contict.nl/iam.

 
 


