
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 til-
gængelighed, og du har altid styr på, om jeres kald er fra bordtelefoner, mobiltelefoner og Myfone.dk. 

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?

Kontakt Comit l Salg & Rådgivning +45 4911 8800 l kontakt@comit.dk l Servicedesk +45 4911 8844 l servicedesk@comit.dk

“En teleløsningen som er fleksibelt og tilpasser sig virksomheders udvikling.”

»Fordele med Flexphone

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


