Mød fremtidens
virksomhedstelefoni

			

Træt af jeres gamle telefonanlæg?

Flexfone tilbyder

Få en præsentation af løsningen fra
Flexfone, og se hvilke fordele og
besparelser I kan opnå.

En fleksibel og skalerbar løsning
Fuld integration af mobiltelefoner
En løsning baseret på TDC’s netværk
Ingen bindinger

Hvorfor vælge Flexfone?
Fordi traditionelle løsninger ikke længere dækker behovet for
effektiv og billig telefoni
Opnå i stedet

Det er slut med
Dyrt fysisk hardware og anlæg.
Dyr service og vedligeholdelse.
Dyre samtaler og omstilling til mobil.
Faste omkostninger til ISDN linjer.
Uigennemskuelige regninger.
Ufleksible løsninger.

Slut med at miste potentielle ordrer fordi
man sidder optaget i møde og ikke tager
telefonen.
En mobiltelefon til ens arbejdsnummer
og privat nummer. Skifter automatisk når
man har fri.
Brug virksomhedens hovednummer når
du ringer fra din mobil.
Få både mobil og bordtelefon.
Udvides nemt når jeres behov vokser.

Flexfone giver jer...
Meget mere end I forventer
Flexfone løsningen indeholder ikke bare de generelle standard funktioner, men en helt ny måde at tænke
brugervenligt og online baseret telefoni. Med Flexfone får I en telefoniløsning der tager udgangspunkt i
medarbejderens behov.
Vi tilbyder både mobiltelefoni og bordtelefoner. Alt sammen baserer vi på TDC´s netværk som sikrer en
stabil og driftsikker løsning.
På baggrund af jeres behov og vores erfaringer, opsætter vi en løsning som passer til jer og
bidrager til optimering af jeres kommunikation både internt og med kunder.

			

Med Flexfone får du bla.
Velkomsthilsen		

			

Ringegrupper

Telefonsvarer

		

Åbningstider

Omstillingsbord		

Online opsætning af BLF		

Tastemenu			

Telefonmøder		

Optag samtaler 			

Køer 			

Landekodestyring

Statistik

Omstilling

Fax via e-mail		

Ekstern integration

Fleksibilitet

Slut med rod i numre og mange telefoner
Før Flexfone
Traditionelle telefonanlæg er
ikke længere tilstrækkelige til at
imødekomme moderne virksomheders behov.
Medarbejdere har ofte både flere
telefoner og numre uden nogen
sammenhæng.
Eksempelvis ringer kunder på
bordtelefonen, mens at en kollega ringer på mobilen.
Det er nemt at miste et opkald
og dermed en mulig ordre.

Med Flexfone
Med Flexfone får medarbejderen
adgang til en høj grad af fleksibilitet.
Medarbejderen kan løbende afgøre
hvilke numre der skal ringe på
hvilke telefoner (eventuelt flere
telefoner samtidig), samt hvilket
nummer han ønsker at få vist når
han ringer til andre.

			

Fordele:
Flexfone giver medarbejderen:
Slut med at miste potentielle kunder,
• Flere numre på en telefon
fordi man sidder optaget i møde.
• Løbende skifte indstillinger for hvilke
Se om kolleger er ledige.
numre der ringer på hvilke telefoner
Ingen behøver at ringe forgæves
• Hvilket nummer han ønsker at vist når
længere.
han ringer ud.
• Viderestille kald til kollegaer eller køer
når han er i møde eller har fri.

Hvad kræver det?
Næsten ingenting. Faktisk er det nemt og smertefrit at komme i gang!
Vi har en fast fremgangsmåde der sikrer at skiftet sker med mindst mulig gene.
Beslutningen om at skifte teleleverandør er altid en stor beslutning, da telefoni udgør en vigtig
grundsten i enhver virksomhed. Derfor lægger vi stor vægt på at skiftet skal ske hensigtsmæssigt uden at forstyrre den daglige drift.
Vi gennemgår jeres behov og opsætter en løsning der passer til jer.
Vi sørger for at flytte jeres eksisterende numre og opsige jeres nuværende aftale.
Vi sikrer alt opsætning er klar til den dag I bliver flyttet.
Vi står selvfølgelig klar til at yde support hvis I har spørgsmål.

Kort om Flexfone
Flexfone har mere end 8 års erfaring inden for telebranchen
Konceptet bag Flexfone er udviklet på baggrund af mange års erfaring, brugertests, behovsanalyser, ekspertinput osv. fra både forhandlere, leverandører og kunder.
Vores løsninger vil altid bygge på den nyeste teknologi inden for mobil og VoIP (Voice over Internet Protocol),
med henblik på at effektivisere eksisterende funktionalitet. Herved ønsker vi at optimere virksomheders
mulighed for mobilitet, fleksibilitet og skalerbarhed i deres kommunikation.

Baggrund og historie
Flexfone A/S er stiftet i 2011 og bygget op på et stærkt fundament der udspringer af vores tidligere erfaringer
som stifter og ejer af det nu TDC ejet Companymobile A/S.
Vi har samlet de bedste kompetencer, der tidligere har arbejdet med både udvikling af IT-systemer til
telebranchen, professionel drift af IP-telefoni til erhvervskunder samt bygget telefonanlæg helt fra bunden.

			

Bliv en del af fremtiden allerede i dag
Vi kommer derfor gerne forbi og fremviser
løsningen live, så I kan se og prøve den.
Hvis I har jeres seneste regning klar, så
regner vi gerne besparelsen ud ved at
skifte til Flexfone.

