Toptoestellen voor IP DECT communicatie:
gesprekken, berichten en interne mobiliteit
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Met UNIVERGE®360 bundelt NEC alle vormen van bedrijfscommunicatie en plaatst de mens
daarbij centraal. Het systeem voldoet aan alle behoeftes van de organisatie door infrastructuur,
communicatie en werk tot een geheel te smeden.
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UNIVERGE Business Mobility IP DECT

Draadloze telefonie op uw interne IP netwerk
100% mobiel in heel uw organisatie
In de huidige economie is het belangrijk uw medewerkers flexibel te laten werken en tegelijkertijd uw klantenservice te verbeteren. Wilt u uw telefoonnetwerk uitbreiden en bijvoorbeeld
tegelijkertijd op kosten voor bijkantoren besparen? Of het gebruik van uw geïntegreerde
netwerk optimaliseren, waarbij de draadloze functies transparant blijven? Wilt u wellicht uw
VoIP netwerk draadloos uitbouwen zonder in te boeten aan geluidskwaliteit, beschikbaarheid
en veiligheid?
Met Business Mobility IP DECT van NEC kunt u dat allemaal en nog veel meer
• Verbeterde klanttevredenheid – Met IP DECT krijgen uw klanten snel de juiste
medewerker aan de lijn, zodat de klanttevredenheid toeneemt.
• Hogere efficiëntie – Via de mobiliteitsfuncties van IP DECT zijn uw medewerkers
altijd bereikbaar en de naadloze overgang tussen toegangspunten garandeert dat u
gesprekken kunt voortzetten terwijl u zich binnen het bedrijf verplaatst.
• Betere prestaties – Met IP DECT beschikt u over krachtige functies: u heeft toegang
tot de centrale telefoongids, kunt tekstberichten versturen en zien wie aanwezig is.
Efficiëntie en productiviteit stijgen hierdoor.
• Lagere kosten – IP DECT haalt uw maandelijkse kosten aanzienlijk naar beneden:
uw kantoren beschikken immers over een mobiel, flexibel en handig draadloos
telefoonnet.
• Geschikt voor elke organisatie – IP DECT is een veilige en uitbreidbare communicatieoplossing die geschikt is voor zowel een klein kantoor als een multinationaal.
Business Mobility IP DECT is een unieke oplossing voor interne draadloze telefonie, die de
voordelen van IP technologie combineert met de onovertroffen kwaliteit en mogelijkheden
van beproefde DECT technologie.
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UNIVERGE Business Mobility IP DECT

Breid uw netwerk uit met geavanceerde DECT oplossingen voor draadloze communicatie
Met Business Mobility IP DECT verleent één geïntegreerd netwerk u toegang tot zowel vaste
als draadloze telefonie. Applicaties kunnen makkelijk in uw mobiele telefoonnetwerk worden
geïntegreerd aangezien ze deel uitmaken van dezelfde netwerkinfrastructuur. Draadloze telefonie
op meerdere locaties binnen een bedrijf of op een uitgestrekt terrein is slechts een kwestie van IP
DECT toegangspunten op de juiste plaatsen installeren. Deze locaties worden vervolgens deel van
uw infrastructuur voor draadloze spraakcommunicatie.
U kunt uw medewerkers handsets geven die gewoon voor basiscommunicatie kunnen dienen
en toch over geavanceerde functies beschikken en kunnen samenwerken met verschillende
berichtsystemen, bijvoorbeeld in ziekenhuizen om verplegers op te roepen.
De IP DECT gebruikerservaring
Business Mobility IP DECT is ontworpen met de gebruiker als uitgangspunt:
• De geluidskwaliteit is kristalhelder.
• Met de handsets beschikt u over optimale mobiliteit, flexibiliteit en gebruikscomfort.
• De handsets zijn elegant, ergonomisch en handig in gebruik.
• De productiviteit van uw medewerkers wordt onder andere groter door makkelijke toegang tot
een centrale telefoongids en statusmeldingen van toestellen.
• Dankzij het intuïtieve menu kunnen medewerkers gemakkelijk de functies gebruiken die zij
kennen van hun bureautoestel.
• U beschikt over volledige mobiliteit en bewegingsvrijheid met naadloze overgang tussen
toegangspunten.
• Dankzij de roaming functie kunt u de handset op verschillende locaties gebruiken.
• De beveiligde DECT etherinterface, de unieke identificatiecode van de handsets en
stemcodering garanderen totale veiligheid.
• Installateurs en onderhoudspersoneel kunnen de toestellen makkelijk op een eenvoudige plugand-play manier en met draadloos downloadbare software op toegangspunten en toestellen
installeren.
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• De oplossing kan worden uitgebreid voor grote bedrijfsterreinen of organisaties (tot 750
toegangspunten in een IP DECT systeem).
Bovendien zijn uw mobiele medewerkers aan de hand van bericht- en alarmfuncties
optimaal bereikbaar en beschermd.
De open structuur van IP DECT
Business Mobility IP DECT is een open systeem, dus uw investering en concurrentiepositie
zijn beschermd. Het is het eerste op DECT gebaseerde systeem dat de SIP-standaard
gebruikt en compatibel is met bijna alle communicatieplatforms die deze norm
ondersteunen. IP DECT gebruikt ook de wereldwijd aanvaarde DECT GAP standaard. Dit
wil zeggen dat zowel huidige als toekomstige systemen de basisfuncties van standaard
DECT handsets ondersteunen. Ten slotte voorziet IP DECT eveneens in een open
interface voor tekstberichten en alarmsignalen die aansluiting op andere berichtsystemen
garandeert.
Mobiel op locatie
Business Mobility IP DECT biedt draadloze telefonie aan ondernemingen op verschillende
locaties of grote bedrijfsterreinen. Het is de ideale oplossing voor organisaties met een
hoofdkantoor en meerdere bijkantoren, zelfs als ze geografisch verspreid zijn. U installeert
eenvoudigweg IP DECT toegangspunten op uw verschillende locaties, die via de
infrastructuur van het bedrijfsnetwerk een DECT cluster vormen met de toegangspunten
op de hoofdvestiging. De netwerkbelasting kan optioneel worden gereduceerd door een
G.729-compressie toe te passen op de locatie.
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UNIVERGE Business Mobility IP DECT

Hoofdapplicaties
Interne telefoongids en aanwezigheidsstatus
Business Mobility IP DECT verleent gebruikers toegang tot de interne telefoongids van
het bedrijf. De telefoonnummers en namen van de hele organisatie zijn op elk moment
beschikbaar en stemmen overeen met de informatie die door de operator wordt gebruikt.
Gebruikers kunnen ook zien of de gewenste persoon aanwezig is. Deze functie wordt op
een aantal DECT handsets ondersteund, zoals de G- en I-series. De telefoongidsfunctie is
beschikbaar via een toepassingsgerichte applicatie of de Business ConneCT applicatie voor
geïntegreerde communicatie.
Het toppunt van mobiliteit: u hoeft uw bureau of computer niet te doorzoeken om
contactinformatie te vinden – u zoekt gewoon de juiste persoon op in de centrale
telefoongids van uw DECT handset en ziet tegelijkertijd of deze persoon aanwezig is.
Tekstberichten en alarmsignalen
Business Mobility IP DECT beschikt over krachtige functies voor tekstberichten en
alarmsignalen. Dit is van belang voor een groot aantal toepassingen in verschillende
sectoren. Personeel kan via berichten op de hoogte worden gebracht van brand, oproepen
voor hulpverlening of de status van industriële processen. Het systeem kan dus ook
aparte semafoonsystemen vervangen. Via IP DECT kunnen berichten naar individuele
of gegroepeerde toestellen worden gestuurd en kan de gebruiker een ontvangstbericht
verzenden. Door verschillende prioriteitsniveaus toe te kennen kan het personeel bepalen
welke berichten en oproepen voorrang krijgen.
Locatiedetectie
Business Mobility IP DECT kan ook worden gebruikt om DECT terminals te lokaliseren.
Deze functie is essentieel als uw personeel onmiddellijke hulp van collega’s nodig heeft. Als
de SOS toets wordt ingedrukt, lokaliseert het systeem de telefoon en wordt het personeel
gewaarschuwd om hulp te verlenen.
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10 Argumenten voor Business Mobility IP DECT
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Beproefd en betrouwbaar
Business Mobility IP DECT bouwt voort op beproefde en betrouwbare technologie.
Uitbreidbaar
IP DECT kan worden uitgebreid tot meer dan 256 toegangspunten.
Betaalbaar
De prijs is bijzonder scherp.
Geïntegreerd
De gebruiker beschikt over alle relevante functies die hij van een bedrijfstelefoon verwacht.
Makkelijk geïnstalleerd, eenvoudig te beheren
Elk toestel is standaard gecodeerd en beveiligd. IP DECT wordt bovendien geleverd met
krachtige beheertools. De software voor de handset is draadloos te downloaden.
Een brede range aan toestellen
Voor elk gebruikersprofiel bestaat een specifieke handset en een selectie functies en
applicaties.
Neem uw handset met u mee
Op andere locaties meldt de handset zich automatisch aan via IP DECT, zodat de gebruiker
op hetzelfde nummer bereikbaar blijft.
Geïntegreerde communicatie is een feit
Alle IP DECT handsets gebruiken dezelfde centrale telefoongids, die steeds up-to-date is.
De telefoongids geeft ook aan of de persoon die u nodig hebt, aanwezig is.
Uw personeel wordt gewaarschuwd via een krachtig berichtsysteem
Alarmsignalen en tekstberichten zorgen ervoor dat uw personeel wordt gewaarschuwd en
onmiddellijk op probleemsituaties kan reageren.
Een eenmalige investering
IP DECT gebruikt open standaarden zoals de open interface voor berichten, het SIP-protocol,
de GAP-compatibiliteit voor handsets en vele andere.
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UNIVERGE Business Mobility IP DECT

In een notendop
• Een eenvoudige en veilige oplossing met
tal van functies
• Een handset voor elk soort gebruiker
• Handset C124: een stabiel toestel voor de
basiscommunicatie
• Handset G355: een degelijk toestel voor
kantoormedewerkers
• Handset G955: een krachtig toestel voor
kantoormedewerkers die zowel gesprekken
willen voeren als berichten versturen
• Handset I775: voor gebruik in industriële of
veeleisende omgevingen

Hoofdfuncties van de Business Mobility
handsets
Alle Business Mobility IP DECT handsets
bieden uitstekende mobiele spraakcommunicatie: kristalheldere spraakkwaliteit via
luidspreker en handsfree bellen, naadloze
overgang tussen DECT toegangspunten
en roaming, hoge veiligheid dankzij de
DECT authenticatie en naadloze integratie
met de functies van het PBX-platform.
Alle DECT handsets hebben een elegant
design en zijn handig in gebruik. De DECT
standaard stoort geen andere frequentiebanden.
Verschillende beltonen onderscheiden
de interne van de externe oproepen (of
berichten). Aan geluidsignalen herkent de
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gebruiker de status van de handset. De
centrale telefoongids wordt ondersteund
op de G355, G955 en I775 handsets.
Functies voor berichten en alarmsignalen
vindt u op de G955 en I775 handsets.
De I775 handset is stoot-, stof- en spatwaterbestendig (IP54) en beschikt over
extra, individuele veiligheidsopties zoals
een SOS toets en man-down alarm. De
meeste handsets kunnen worden uitgerust
met een geheugenkaart om de lokale
gebruikersgegevens en aanmeldingsgegevens van de handset op te slaan.
M155 Messenger is ideaal voor gebruik
in de gezondheidszorg en ziekenhuizen,
zowel voor berichten als gesprekken.

Functieoverzicht voor de Business Mobility IP DECT handsets 2)
Eigenschappen 1)

IP DECT C124

IP DECT G355

IP DECT G955

IP DECT I755

IP DECT M155
messenger

Nee

Ja
Ja

JJa
a

J
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

• Nummerweergave

Ja / 12

Ja / 24

Ja / 24

Ja / 24

Ja

• Geheugen laatste oproepen

Ja / 10

Ja / 50

Ja / 50

Ja / 50

Nee

Eigenschappen per type
DECT handset:
Telefoniefuncties:
• Automatisch aannemen
• Naam in display van beller

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Ja

Ja / Ja

Nee / Nee

Trilfunctie

Nee

Nee

Ja

Ja

Nee

Laadrack

Nee

Ja

Ja

Ja

Nee

Centrale telefoongids

Nee

Ja

Ja

Ja

Nee

Zwart-wit

Kleur

Kleur

Kleur

Zwart-wit
Nee, dual

Headset / Bluetooth

Display
Triple Frequency band

Nee

Ja

Ja

Ja

IP classificatie

IP20

IP20

IP20

IP54

IP20

Locatiedetectie

Nee

Ja (voorbereid)

Ja (voorbereid)

Ja (voorbereid)

Ja (voorbereid)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Man-down alarm

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee

Geheugenkaart

Nee

Ja, optioneel

Ja, optioneel

Ja, optioneel

Nee

Berichtenfunctie (LRMS)

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Broadcast van berichten

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Aanmelden op meerdere DECT systemen

Nee

Ja (8)

Ja (8)

Ja (8)

Nee
Ja

Luidspreker

Persoonlijke telefoongids

Ja

Ja

Ja

Ja

Aantal namen

40

200

200

200

5

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

SOS toets / alarm

1) Raadpleeg voor meer informatie de technische brochures voor elk type handset. 2) Beschikbaarheid is afhankelijk van de plaatselijke marktsituatie en frequentieband. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale NEC-dealer.
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IP DECT handset C124

De compacte zakelijke handset voor mobiele
kantoormedewerkers
De IP DECT handset C124 is een compacte, zakelijke handset voor gebruikers die eenvoudig draadloos willen
bellen op kantoor. Met een C124 handset is de gebruiker mobieler, makkelijker bereikbaar, flexibeler en geniet hij
meer comfort.
Met de IP DECT handset C124 beschikt de mobiele gebruiker over alle basisfuncties voor professionele
kantoortelefonie:
• De handset is ergonomisch ontworpen voor optimaal gebruik en comfort.
• U bepaalt zelf of u bereikbaar bent.
• Dankzij het verlichte scherm kunt u de handset overal gebruiken, ook in donkere ruimtes.
• Handsfree bellen doet u via de luidspreker – de geluidskwaliteit blijft uitstekend.
• De handset is uitgerust met standaard herlaadbare batterijen.
• Persoonlijke contactpersonen kunnen in uw persoonlijke telefoongids worden opgeslagen.
• Met het geavanceerde oproepgeheugen gaat geen enkele oproep meer verloren.
• U hebt verschillende beheeropties voor oproepen tot uw beschikking. De functies zijn naadloos in de
PBX geïntegreerd.
• Mobiele DECT handsets beperken uw communicatiekosten.
• Het toestel gebruikt de DECT standaarden voor hoge spraakkwaliteit en veiligheid (DECT authenticatie).

De IP DECT-handset C124 werd ontworpen om de mobiele gebruiker alle basisspraakfuncties te bieden in een kantooromgeving. De handset maakt de gebruiker mobiel,
flexibel en bereikbaar, zonder in te boeten aan comfort en gebruikersgemak.
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IP DECT-handset C124
In een notendop
• Verhoog uw bereikbaarheid
• Geniet van meer vrijheid en mobiel comfort
• Beperk uw communicatiekosten
• Hoge spraakkwaliteit en veiligheid
• Een eenvoudige, veilige en draadloze
spraakoplossing voor kantoren
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IP DECT-handset G355

Professionele spraakcommunicatie voor mobiele
kantoormedewerkers
De IP DECT handset G355 is een draadloze handset voor professioneel kantoorgebruik die de mobiele gebruiker
enkel het beste biedt op het vlak van mobiliteit, bereikbaarheid, flexibiliteit en comfort.
De IP DECT-handset G355 heft mobiele communicatie naar een hoger niveau:
• Een elegant design en een intuïtieve gebruikersinterface.
• Kleurenscherm en gebruiksvriendelijk icoongestuurd menu.
• Krasbestendig.
• Het toestel verleent u toegang tot nuttige informatie, zoals de centrale telefoongids, uw persoonlijke
telefoonboek en agenda.
• Meer comfort en flexibiliteit dankzij de handsfree headset.
• Bepaal zelf of u bereikbaar bent.
• Beheer zelf uw oproepen met behulp van de vele, naadloos in de PBX geïntegreerde functies.
• De handset voldoet aan de DECT eisen voor hoge spraakkwaliteit en veiligheid.
• Onderhoudsvriendelijk.

De DECT handset G355 beantwoordt aan de hoge eisen op het gebied van mobiele
spraakcommunicatie in bedrijven: het toestel verleent mobiliteit, flexibiliteit en
bereikbaarheid zonder in te boeten aan comfort en gebruikersgemak.
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IP DECT-handset G355

In een notendop
• Elegant design, makkelijk en intuïtief in
gebruik
• Eenvoudig de telefoongids raadplegen
• De gebruiker geniet flexibiliteit,
comfort en mobiliteit
• Verhoogde bereikbaarheid
• Uitgebreide controle over oproepen
• Minder onderhoud en lagere
onderhoudskosten
• Een eenvoudige en veilige oplossing met
tal van functies
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IP DECT-handset G955

Geavanceerd spraak- en berichtsysteem voor mobiele
kantoormedewerkers
De DECT handset G955 is een geavanceerde draadloze handset voor professioneel kantoorgebruik die de mobiele
gebruiker enkel het beste biedt op het vlak van mobiliteit, bereikbaarheid, flexibiliteit en comfort.
De DECT handset G955 heft mobiele communicatie voor DECT-gebruikers naar een hoger niveau:
• Een elegant design en een intuïtieve gebruikersinterface.
• Kleurenscherm en gebruiksvriendelijk icoongestuurd menu.
• Krasbestendig.
• Het toestel verleent u toegang tot nuttige informatie, zoals de centrale telefoongids,
uw persoonlijke telefoonboek en agenda.
• Verhoogd comfort en meer flexibiliteit dankzij opties zoals een bluetooth headset.
• Bepaal zelf of u bereikbaar bent.
• Beheer zelf uw oproepen met behulp van naadloos in de PBX geïntegreerde functies.
• De handset voldoet aan de DECT eisen voor hoge spraakkwaliteit en veiligheid.
• Dit uitstekende communicatiemiddel is ideaal voor organisaties waarin werknemers berichten of
alarminformatie moeten ontvangen, zoals ziekenhuizen en hotels.
• Onderhoudsvriendelijk.

De DECT handset G955 beantwoordt aan de hoogste eisen op het gebied van spraak- en
tekstcommunicatie in bedrijven: het toestel verleent mobiliteit, flexibiliteit en bereikbaarheid
zonder in te boeten aan comfort en gebruikersgemak.
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IP DECT handset G955

In een notendop
• Elegant design, handig in gebruik
• Verhoogde bereikbaarheid
• Flexibiliteit, comfort en mobiliteit
• Extra bewegingsvrijheid dankzij de
bluetooth headset
• Toestel van hoge kwaliteit voor mobiele
spraak- en tekstcommunicatie
• Lagere communicatie- en onderhoudskosten
• Een eenvoudige en veilige oplossing met
tal van functies
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IP DECT handset I755

Robuuste handset voor spraak- en tekstcommunicatie
in veeleisende omgevingen
De IP DECT handset I755 is ontworpen voor gebruik in veeleisende omgevingen, zoals ziekenhuizen, fabriekshallen,
winkels en opslagplaatsen.
De I755 heft mobiele communicatie voor de professionele IP DECT-gebruiker naar een hoger niveau:
• Dit toestel staat garant voor voor de perfecte communicatie via tekstberichten en alarminformatie,
en kan worden toegepast als alarmsysteem of oproepsysteem voor verplegers.
• De toepassingsgerichte SOS alarmtoets en de man-down functie (die in horizontale positie wordt geactiveerd)
garanderen de persoonlijke veiligheid van de gebruiker.
• Het design is niet alleen elegant, maar ook stevig genoeg voor gebruik in industriële en andere
veeleisende omgevingen.
• Het toestel verleent u toegang tot nuttige informatie, zoals de centrale telefoongids, uw persoonlijke
telefoonboek en agenda.
• Kleurenscherm en gebruiksvriendelijk icoongestuurd menu.
• Verhoogd comfort en meer flexibiliteit dankzij opties zoals een bluetooth headset.
• Stof- en spatwaterbestendig (IP54 classificatie).
• Bepaal zelf of u bereikbaar bent.
• Beheer zelf uw oproepen met behulp van verschillende, naadloos in de PBX geïntegreerde opties en functies.
• Het toestel gebruikt de IP DECT standaarden voor hoge spraakkwaliteit en veiligheid (DECT authenticatie).
• Onderhoudsvriendelijk.

De IP DECT handset I755 beschikt over de nodige functies voor spraak- en tekstcommunicatie in professionele en industriële omgevingen. Met dit toestel bent u mobiel, flexibel en
bereikbaar, zonder in te boeten aan comfort en gebruikersgemak. De IP DECT handset I755
biedt u bovendien extra bescherming met de man-down functie en de SOS alarmtoets.
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IP DECT handset I755
In een notendop
• B
Betrouwbaar in veeleisende omstandigheden
• E
Elegant design, makkelijk en intuïtief in
gebruik
g
• V
Vergroot uw persoonlijke veiligheid
• In
Informeer gebruikers via het
b
berichtensysteem
• F
Flexibiliteit, comfort en mobiliteit
• V
Verhoogde bereikbaarheid
• H
Hoge spraakkwaliteit en veiligheid
• L
Lagere communicatie- en onderhoudskosten
• E
Een eenvoudige en veilige oplossing met tal
vvan functies
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IP DECT M155 Messenger

Het ultieme meldsysteem voor gezondheidszorg en
ziekenhuizen
De M155 IP DECT Messenger is een geavanceerd draadloos toestel voor gebruik in de professionele gezondheidszorg en ziekenhuizen. Dit kleine toestel kan makkelijk worden gedragen aan de pols en optimaliseert de
mobiliteit, bereikbaarheid, flexibiliteit en het comfort van de gebruiker. Naast een tekstfunctie is de M155 ook
uitgerust met een luidsprekerfunctie en dient hij als persoonlijk alarmsysteem.
De M155 IP DECT Messenger heft mobiele tekst- en handenvrije communicatie voor DECT gebruikers naar
een hoger niveau:
• Elegant design.
• Scherm met drie regels.
• Makkelijk te dragen (rond de pols of om de hals).
• Gebruiksvriendelijk.
• Bepaal zelf of u bereikbaar bent.
• De verschillende opties voor oproepbeheer zijn naadloos geïntegreerd met de PBX en berichttoepassingen.
• Het toestel gebruikt de DECT standaarden voor hoge spraakkwaliteit en veiligheid (DECT authenticatie).
• Dit uitstekende communicatiemiddel is ideaal voor organisaties waarin werknemers berichten of alarminformatie
moeten ontvangen, zoals ziekenhuizen en hotels.
• Onderhoudsvriendelijk.

De M155 IP DECT Messenger kan in applicaties voor zorg- en ziekenhuizen
worden geïntegreerd. Het toestel beantwoordt aan alle eisen voor de
communicatie van meldingen in omgevingen waar het van essentieel belang
is dat een bericht aan de mobiele gebruiker wordt doorgegeven. Bovendien
kan de M155 DECT Messenger worden gebruikt voor spraakcommunicatie en
doet hij dienst als persoonlijk alarmsysteem.
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IP DECT M155 Messenger

In een notendop
• Dit elegante toestel is handig in gebruik
• Verhoog uw bereikbaarheid
• Toestel voor spraak- en
tekstcommunicatie
• Flexibiliteit, comfort en mobiliteit
• Persoonlijk alarmsysteem
• Verlaag uw communicatie- en
onderhoudskosten
• Een eenvoudige, kleine en betrouwbare
oplossing
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Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met uw lokale NEC-vertegenwoordiger of u te wenden tot:
NEC Philips Unified Solutions
www.nec-philips.com

Over NEC Unified Solutions, Inc.: NEC Unified Solutions helpt bedrijven hun zakelijke processen te integreren via innovatieve software, applicaties, ontwikkelingshulpmiddelen en diensten. NEC biedt een volledige portfolio voor
geïntegreerde communicatie, draadloze, spraak-, gegevens- en beheerdiensten, zowel als systeemintegratie en applicatieontwikkeling. NEC Unified Solutions, een volle dochteronderneming van NEC Corporation of America,
levert zijn diensten aan Fortune 1000 en verschillende mkb’s wereldwijd in verticale sectoren als de gezondheidszorg, het onderwijs en de overheid. Meer informatie vindt u op www.necunified.com.
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