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With customer service critical to brand promise, today’s  
organisations are improving their service quality by investing  

in Plantronics noise-cancelling technology. Plantronics headsets  
help each interaction appear more personal, they protect against  

conversations being overheard, and they improve the  
accuracy of conversations.

See why a little attention to detail is helping these  
organisations make a BIG DIFFERENCE.

Business reasons to choose noise-cancelling  
EncorePro headsets

No more noise

Quality calls  

80% 8% 

Sound business?

Customer information can 
be overheard by many 
other customers causing 
distractions, mistakes and 
potentially loss of private 
information.

In an  
environment with no  
acoustic treatment 

(Absorption, Blocking  
or Cover), sound  

travels 15m. 

Flexibility

Dit betekent dat u de headset 
altijd in de stand kunt zetten 
die voor u prettig is EN u altijd 
kunt vertrouwen op een hoge 
mate van onderdrukking van 
achtergrondgeluiden.

Trust
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Nu vertrouwelijkheid en privacy steeds belangrijker 
worden voor klanten, kunt u ervoor zorgen dat u 
hinderlijke achtergrond- en omgevingsgeluiden tot wel 
75% reduceert met een noise-cancelling microfoon.

Vier van de vijf bedrijven 
denken dat ze uitstekende 
klantenservice leveren.

Slechts 58%  
van mensen heeft vertrouwen in bedrijven3

De nieuwe headsets van Plantronics 
(EncorePro 510 en 520) hebben zes 
verstelmogelijkheden.  

De noise-cancelling technologie 
zorgt voor een verbeterde, heldere 
gesprekskwaliteit, waardoor bellers  
niet telkens hoeven te herhalen wat  
ze hebben gezegd.

Minder dan een op 
de tien klanten is het 
daarmee eens.

Van alle callcenters 
heeft problemen met 
achtergrondgeluiden. 

Geen hinderlijke achtergrondgeluiden meer

Geen last van luistervinken?

Flexibiliteit

Moderne organisaties die klantenservice hoog in het vaandel  
hebben, verbeteren hun service door te investeren in de noise-cancelling  
technologie van Plantronics. Plantronics-headsets maken elke interactie  

persoonlijker, ze zorgen ervoor dat derden niet kunnen meeluisteren  
met gesprekken en ze verbeteren de geluidskwaliteit van gesprekken.

Bekijk hoe een beetje aandacht voor details voor deze  
organisaties een GROOT VERSCHIL maakt.

Zakelijke redenen om te kiezen voor noise-cancelling  
EncorePro-headsets

80% 8% 

Informatie over klanten kan 
door vele andere klanten 
worden gehoord, wat leidt tot 
afleiding, fouten en mogelijk 
verlies van privé-informatie.

Met noise-cancelling headsets 
wordt elk gesprek persoonlijker  
en worden privégegevens 
beschermd (men kan niet 
onbedoeld meeluisteren met 
gesprekken), wat bijdraagt aan  
de groei van het vertrouwen.  

In een omgeving waarin 
geen akoestische maatregelen 

(geluidsabsorptie of -blokkering 
of bekleding) zijn getroffen, 

kan geluid wel 15 meter 
ver reizen.  

Vertrouwen

Gesprekken van hoge kwaliteit

15
meter


