
Onde tunger  
ville måske 
kalde det en 
spion.Vi kalder 
det overblik
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FLEXFONE 

»FLEXFONES MEST BENYTTEDE FUNKTIONER

Uanset hvor du befinder dig, er du med Flexfones løsning altid forbundet med din virksomhed, 
så længe du har din mobil eller PC ved hånden. Du får et komplet overblik over dine kollegers 
tilgængelighed, og du har altid styr på, om jeres kald er fra bordtelefoner, mobiltelefoner, Myfone.dk  
eller Skype for Business. 

ÅBNINGSTIDER
Med automatiserede åbningstider er I 
sikret, at jeres kunder altid kommer  
igennem, når I har åbent, og at de altid 
får klar besked, når I har lukket.

TASTEMENUER
Med tastemenuer får jeres kunder fat på 
den rette afdeling første gang! Det sker 
helt automatisk, så jeres medarbejdere 
undgår unødige manuelle omstillinger.

» »

VELKOMSTHILSEN
Med en personlig velkomsthilsen får 
jeres kunder en professionel og  
imødekommende modtagelse  
hver gang de ringer til jer.

TELEFONKØER
Med telefonkøer administreres jeres  
kundehåndtering nemt. I vælger selv, 
hvilke medarbejdere der skal håndtere 
køerne, så jeres kunder altid får hjælp.

» »

VISUEL TELEFONSVARER
Med en visuel telefonsvarer kan du altid 
ringe hurtigt tilbage eller aflytte, spole 
og slette dine beskeder, via din bord-
telefon, smartphone eller på Myfone.dk

STORSKÆRM
Med en skræddersyet storskærm får I  
et godt overblik over jeres telefonkøer, 
status på medarbejdere, daglige 
kaldsstatistik og meget mere…

» »

 Fuldintegreret bordtelefoni. Du opnår en rigtig god lydkvalitet, og du får samtidig en masse smarte funktioner, 
som du selv definerer, og du altid er sikret høj kvalitet til lave omkostninger.

 Harmonisk Skype for Business tilbyder en langt højere grad af sikkerhed, skalérbarhed og funktionalitet.

 Virksomhedens telefoni i din browser. På Myfone.dk har du altid et klart overblik over dine kolleger. Hvem  
betjener virksomhedens telefonkøer? Hvem er ledig eller optaget? Arbejder en kollega hjemmefra, eller er 
sælgerne på farten?

FORDELE MED FLEXFONE



Med Skype for 
Business er 
virksomhedens 
kommunikation 
samlet ét sted
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 SKYPE FOR 
BUSINESS

»FUNKTIONER I SKYPE FOR BUSINESS

UBEGRÆNSET 
ANTAL MØDER
Gratis onlinemøder 
for op til 10 personer 
uden abonnement.*

» LINK
INVITATIONER
Inviter dit team med 
et tilpasset link.

» ALLE ENHEDER
Konfigurer og deltag 
på pc/Mac, iPhone, 
iPad og Android.

»

SKÆRMDELING
Del din skærm eller 
en fil. Giv og tag 
kontrol.

» INDBYGGET 
CHAT
Send chatbeskeder 
under møder for at 
vise dine ideer.

» WHITEBOARD
Skriv, tegn og rediger 
sammen, som om I 
var i samme lokale.

»

SPECIELT UDVIKLET 
TILBEHØR
Gør jeres møder endnu bedre med 
certificerede USB-højttalertelefoner, 
HD-kameraer og headsets

POWERPOINT-UPLOAD
Præsenter med interaktive værktø-
jer, noter, fremhævning og laser-
pegepind.

»»

Med Skype for Business er virksomhedens kommunikation samlet ét sted og uanset hvor du befinder 
dig, er du altid forbundet med din virksomhed. Vi står for hele implementeringen, og vi kan hurtigt tilko-
ble jeres Skype for Business til Flexfone, for at integrere løsningen med telefoni.

SAMARBEJDSMULIGHEDER 
Med Skype for Business kan man gå fra mail til chat, gå over til videomøde, 
arbejde i de samme dokumenter i realtid og dele ’skrivebord’ og programmer 
med de kunder og kolleger, man samarbejder med, udveksle viden og afholde 
virtuelle møder. Via løsningens web-app kan man endda invitere alle med til 
en Skype-konference, hvad enten de har Skype for Business eller ej. 

KONTROL & SIKKERHED 
Få komplet sikkerhed, kontrol og overholdelse  
af regler og standarder med Skype for Business. 
Du kan få dækket alt fra den enkelte bruger til 
hele virksomheden med Skype for Business.

OPKALD & MØDER 
Det er ikke kun relevant for store virksomheder men også for den lille 
virksomhed, der skal afholde præsentationer for mange på én gang. 
Opkald kan tages på rejsen med lokalnr. Det er muligt at se kollegers 
tilgængelighed og både optage, dele og gemme møder, så du lettere kan 
følge op på aftaler med kunder og emner.

INTEGRATION
Skype for Business kan nemt integreres i  
virksomhedens workflow, herunder med Office 
365 som en komplet cloudløsning inkl. Outlook, 
Word, Excel og PowerPoint. 

FORDELE MED SKYPE FOR BUSINESS


