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Een bewezen 
en betrouwbare 
oplossing

Met duizenden
tevreden 
gebruikers



Al sinds 2008 vormt X2desk samen 

met X2voip de kern van onze 

dienstverlening en voorziet het 

onze partners van een betrouwbare 

oplossing voor al hun telecom-

wensen. De afgelopen jaren namen 

wij de ervaringen van de duizenden 

X2desk gebruikers mee in de 

ontwikkeling van nieuwe 

functionaliteiten. Het resultaat is een 

volwassen, bewezen en betrouwbare 

telefooncentrale in de cloud, 

die eindgebruikers voorziet van 

de opties die zij nodig hebben.

Bewezen en 

betrouwbaar

X2desk beschikt over een 

Nederlandstalige webbased 

beheeromgeving, waarmee al het 

telefoonverkeer wordt beheerd. 

Dit kan voor telefoonverkeer van 

één of meerdere locaties zijn. 

In de beheeromgeving worden 

toestellen eenvoudig aan- of 

afgemeld en kunnen gespreks-

routeringen worden gemaakt. 

Doordat X2desk webbased is en 

er dus geen software geïnstalleerd 

wordt, heb je alleen een computer 

of tablet en een internetverbinding 

nodig om de omgeving beheren. 

Alles eenvoudig 

zelf beheren

Flexibel en 

schaalbaar

Zowel het aantal toestellen als de 

instellingen in X2desk zijn schaalbaar 

en flexibel. X2desk groeit of krimpt 

ongelimiteerd mee met bedrijven, 

zonder allerlei technische ingrepen 

aan hard- of software. Toestellen 

worden heel eenvoudig aangemeld op 

het platform en vanaf aanmelding zijn 

de toestellen direct bereikbaar en te 

beheren vanaf de X2desk 

beheeromgeving.

www.x2com.be

X2desk is een uiterst complete, geavanceerde en gebruiksvriendelijke virtuele telefooncentrale, geschikt 
voor zowel grote als kleine organisaties. Hoe is X2desk ontwikkeld tot de dienst die we vandaag de dag 
aanbieden? Door jarenlang de ervaringen en wensen van onze klanten als basis te nemen voor onze 
verbeteringen. X2desk is inmiddels een bewezen oplossing met duizenden tevreden gebruikers. 
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Vragen?

Neem contact 

met ons op!


