VÄXLA UPP!
Stationär växel eller molnbaserad lösning?
Stort eller litet företag? Vilka behov har just
ni? Vem kontaktar ni när det strular?

•

Anpassade lösningar - rätt växel till varje
företag

•

Kvalitet - vi säljer enbart sådant vi själva
testat och utvärderat

•

Enkelt - allt går via oss, ingen extern
kundtjänst

Plattform där alla operatörer fungerar.
Fullt integrerad med Telias mobila abonnemang.
Molnbaserad växellösning med hög driftsäkerhet.
Välj mellan mobiltelefon, fast telefon och/eller
softphone till användarna.
Mobilapplikation ingår till alla användare för att
exempelvis enkelt justera sin tillgänglighet eller
koppla samtal.

•
•
•

Telias molnväxel.
För den helt mobila användaren.
Om man inte önskar något speciellt men ändå
värdesätter en enkel växellösning.
Snabb och enkel att aktivera.
Säkerställer att man kan fortsätta jobba med fasta
huvudnumret men själv är du helt mobil via din
mobilapp som ingår.

Mycket användarvänlig växellösning i mobilapp,
telefon i datorn eller traditionell stationär eller bärbar
IP-telefon.
Går 100% i Telias nät.
Molnbaserad växellösning utvecklad i Sverige för den
nordiska marknaden.
Perfekt administratörsgränssnitt för den som vill göra
enkla förändringar i lösningen.
Lync-certifierad produkt för framtidens telefoni.

•

Telemäklarna har ett långtgående samarbete
med ett flertal leverantörer vilket ger våra
kunniga säljare möjlighet att hitta den bästa
helhetslösningen för just ert företag. Vi är med
er från start till mål och vi sköter all löpande
service.

•
•
•
•
•
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Touchpoint

•
•

•
•
•

En kundplacerad växel perfekt för alla typer av
växelbehov.
Bäst på kundunika lösningar för hur samtal ska
besvaras och slussas vidare.
Går enkelt bygga ihop med filialer eller kontor på olika
orter.
Kostnadseffektiv lösning när man bygger för
framtiden med mobila anknytningar, fasta
IP-telefoner och telefoner direkt via datorn.
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