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Godt Nytår til alle kunder, leverandører og
samarbejdspartnere
Firstcom Europe ønsker alle kunder, leverandør og samarbejdspartnere et rigtig godt nytår.
2020 har for os alle været et år, hvor ord som blandt andet Corona og hjemmearbejde er
blevet sagt rigtig mange gange. Vi har alle udvist stor sympati og været omstillingsparate, så vi
efter statsministerens udsagn, stadig kan holde hjulene kørende her i Danmark - og det skal vi
huske at takke os selv for.
Nu er vi i 2021, og selvom pandemien stadig raser og hænger tungt over hovedet på os, så er
vi hos Firstcom Europe positive og fortrøstningsfulde. Vi tror på, at 2021 bliver
omdrejningspunktet og året, hvor vi alle kan vende tilbage til vores normale hverdag igen.
Vi har startet det nye år ud i nye lokaler i KBH, og herfra vil vi fremadrettet have vores
hovedkontor. Det betyder at vi har sagt farvel og tak for en god tid på Roskildevej og i stedet
sagt goddag til Søborg, hvor i fremadrettet kan finde os på Dynamovej 11. Vi glæder os utrolig
meget til, at vi også kan vise jer vores nye kontor og fremvise demoer af vores produkter, som
kan sikre jer en fremtidig telefoniløsning.
Firstcom Europe har stor respekt for den måde i som virksomhed vælger at agere på her i
Corona tiden. Vi har fuld forståelse for, at ikke alle vil afholde fysiske møder og vi gør
opmærksom på at vi fortsat kan hjælpe jer, rådgive om trends og produkter og samtidig yde
professionel service.
Tilgængelighed og fleksibilitet er kernekompetencer hos os og vi forsikre, at i kan få en
kompetent hjælp uanset om i vil afholde et fysisk- eller et online møde.
Vi sidder klar til at hjælpe jer alle dage mellem 08.00-16.00.

Fokus på headset til hjemmearbejde
Hjemmearbejde er blevet til en fast del af hverdagen hos rigtig mange. Måske er du udfordret
af, at dine kollegaer, kunden i den anden ende af telefonrøret eller måske en helt tredje
person kan høre og opfange den eventuelle støj der kunne være omkring dig.
Hvis du er frustreret og udfordret af støj, så fortvivl ikke. Du er ikke den eneste og vi har
derfor sat fokus på, hvilket headset der vil kunne hjælpe dit arbejde og minimere
støjreduktion og støjfyldte omgivelser.
Du skal vælge et Jabra Evolve 65 headset, hvis du udover kvalitet vil have:

•
•
•
•

Garanti for UC-kompatibilitet
Bluetooth med 30 m rækkevidde og 14 timers batterilevetid
Et headset med mulighed for forbinding til to enheder på samme tid
Fleksibilitet, da Jabra Evolve kan tilsluttes både PC, telefon, mobil og Ipad

Alt i alt får du med Jabra Evovle 65, et headset som er den perfekte løsning til den fleksible
medarbejder hvad enten du er på farten, på hjemmekontoret eller i firmaet.
Kontakt os allerede i dag på tlf. 70106600, hvis vi skal hjælpe dig godt i gang.

Udfasningen af ISDN er i fuld gang !!!
Et ISDN stop fra TDC og Telia, tvinger virksomheder til at omstrukturere deres
telefoni. Måske har du allerede modtaget et brev fra din ISDN leverandør og hvis ikke, så er
det lige på trapperne. Faktum er, at alle ISDN forbindelser lukkes. Flere kunder har allerede
gjort noget aktivt, men vi ved at der fortsat er mange, som i løbet af de næste måneder skal i
dialog vedr. en fremtidssikret telefoniløsning.
Hvad er fakta?
Det er defineret, at de sidste ISDN forbindelser lukkes ned pr. 31.12.2021. Samtidig ved vi
også, at flere virksomheder allerede er berørt og nu er i overvejelser om, hvilket alternativ de
skal vælge. ISDN teknologien blev indført i 1992 og har været brugt af rigtig mange
virksomheder lige siden. Teknologien er forældet og allerede i 2016 ophørte
forsyningspligten.
Hos Firstcom Europe finder du en bred pallette af muligheder, der kan erstatte din nuværende
ISDN.
Vi er en af få leverandører der stadig kan levere traditionelle telefonsystemer, cloud løsninger,
mobil løsninger, hybride løsninger eller hostede løsninger, alt efter hvad der passer til din
virksomhed.
Kontakt allerede i dag, så vi sammen kan få en snak om - hvordan Firstcom Europe kan
fremtidssikre lige netop din virksomhed.
Vi kan kontaktes på telefon: 70106600. Her vil du komme i kontakt med din personlige
konsulent, som vil hjælpe dig.
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