iPCLOUD

Hvad er en iPCLOUD

IP/mobil løsning

100% mobil omstilling

IPCLOUD er fremtidens telefoniløsning. En løsning der skræddersyes til virksomheden og den
enkelte medarbejder, så kunden kan betjenes, der hvor du er, på mobil eller IP-telefon.
Da løsningen er en cloud løsning, skal du ikke bekymre dig om den daglige drift og opdateringer,
det sker helt automatisk. Tilpasning af løsningen sker via nettet eller telefonsupport.
FORDELE
· Undgå abonnementer på ISDN og nummerserier
· Spar op til 60% på jeres samlede teleomkostninger
· Simpel og overskuelig telefonregning
· Begrænset investering
· Ingen begrænsning på antal brugere
· God samtalekvalitet - mobil på TDC’s net og IP-telefoner på sikkert lukket netværk
· Fleksibel løsning, der tilpasses den enkelte medarbejders behov
IMPLEMENTERING
· iPCLOUD’s support sørger for problemfri implementering
· Vi klarer kontakten med nuværende udbyder
· Vi sørger for flytning af hovednummer, nummerserier og mobilnumre
· Bestilling og konfiguration af IP-hardware/software
· Teknikeren skræddersyer løsningen efter dit behov
· Fast rutineret og serviceminded kontaktperson igennem hele implementeringsperioden
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· Velkomstbesked med tastemenu - ”Tryk 1 for salg, Tryk 2 for økonomi”
· Web baseret omstillingsbord med total overblik over virksomhedens
medarbejdere og telefoner
· Mødetelefon for både interne og eksterne deltagere
· Træk kald fra både mobil og IP-telefon
· Mulighed for at optage samtaler
· Let at omstille fra PC, IP og mobil
· Profiler - Hvordan skal din telefoon besvares, når du f.eks. er på kursus,
eller på ferie?
· Ventemusik med kø system - ”Du er nu nummer 2 i køen”
· Natsvar der indstilles og styres via kalender
· Whitelist funktion. Mulighed for at definere hvilke eksterne numre den
enkelte telefon kan ringe til
· Vælg selv det nummer du viser, når du ringer ud
· Storskærmsfunktion med live statistik over indgående kald, køer og ventetid
· Slut med umoderne faxmaskiner. Nu kommer alle jeres faxe ind på mail
som vedhæftet PDF-fil
· App til smartphones, der kan styre løsningen, uanset hvor du befinder dig
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