
FLEXFONE 

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

Fremtidens erhvervstelefoni

“Vær altid forbundet med din virksomhed med Flexfones løsning”

Fordele med Flexfone»

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

FULDINTEGRERET 
BORDTELEFONI
“Den klassiske bordtelefon” er 
integreret i løsningen fra Flex-
fone. Opkald på Myfone.dk eller 
fra mobilen, kan I også modtage 
fra bordtelefonen. I får en række 
smarte funktioner, som I selv 
definerer. Lydkvaliteten er perfekt 
og omkostningerne er lave.

MICROSOFT TEAMS  
I FLEXFONE
Flexfones telefoni er integreret 
med Microsoft Teams, og du 
kan derfor lade alle dine opkald 
foregå her. I Teams kan du let 
ringe og modtage dine opkald 
fra både kolleger og eksterne 
kontakter. Med Microsoft 
Teams har du alle øvrige tele.
fonifunktioner direkte i Teams.

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

Flexfone er integration imellem bord- og mobiltelefoni. Flexfones bordtelefoni er baseret på IP-telefoni, så er du sikret en 
høj kvalitet til lave omkostninger. Brug Myfone app’en til smartphones, og ring fra et online omstillingsbord i din browser.

Myfone er en mobil-app til din smartphone. Den er integreret med Microsoft Teams, og sammen giver kombinationen en 
række avancerede muligheder.

 Alle  IT-enheder kan benyttes 
 Modtag og foretag opkald, ligegyldigt hvor du er 
 Omstil opkald til andre Teams-medlemmer
 Tilmeld Teams en telefon-kø
 Start en videokonference
 Fungerer fra én og samme brugergrænseflade  

og uden at forlade Teams. 

Med Flexfones Microsoft Teams-integration  
bestemmer du selv, hvilke medarbejdere, der skal til- 
deles adgang til Flexfones telefoni i Teams. På den 
måde behøver du kun betale for de Microsoft-licenser, 
der er behov for. Det er nok at opgradere/tilkøbe licens-
er, som knytter sig til de medarbejdere, der skal benytte 
Teams-telefoni. De medarbejdere, der ikke har behov 
for telefoni i Teams, bruger Teams, som de plejer.


