kommunikasjon

Mobilt Bedriftsnett
Mobilt Bedriftsnett fra Telenor er en fleksibel sentralbord
løsning for både små og store bedrifter. Hver medarbeider
får tjenesten tilgjengelig på sin mobil - løsningen gir deg
frihet til å jobbe der du er!
Hva er Mobilt Bedriftsnett?

fakta Mobilt Bedriftsnett

Med Mobilt Bedriftsnett får du ditt eget sentralbord på mobilen, og du kan
svare og sette over samtaler som om du var på kontoret. I mobilapplikasjonen kan du sette ditt fravær og se hvilke av dine kollegaer som er ledig og
opptatt.
Mobilt Bedriftsnett kan integreres med eksisterende hussentralløsning og IPtelefoni, eller dere kan velge å gå helt mobilt. Dere kan beholde eksisterende
hovednummer. Alle medarbeiderne ringer gratis mellom hverandre, uavhengig om man ringer til/fra mobil eller fasttelefon.
Automatisk oppslag: Se hvem som ringer eller har ringt gjennom automatisk oppslag fra 1881.

• Mobilt sentralbord
• Behold
hovednummeret
• Kan kombineres med hussentral
• Sett over fra mobiltelefon
• Fraværsmarkering
• Kø og svargrupper
• Intern bedriftskatalog
• Tidsstyrt velkomsthilsen
• Mulighet for Samordnet Kommunikasjon
med integrasjon mot Microsoft Lync/
Exchange eller Office 365
• Enkelt å bruke!

Tidsstyrt velkomsthilsen: Sett opp egne valg for hvordan kundene
skal håndteres utenom normal åpningstid. Løsningen administreres via et
web-grensesnitt.
Kø og svargrupper: Fordel og
prioriter innkommende anrop mellom påloggede operatører. Er alle
opptatt, settes anropet i kø og går til
første ledige operatør.

Visste du at...
...med Samordnet Kommunikasjon kan du ringe opp via telefonen
og PCen. Ring fra PCen når du er i utlandet og spar firmaet for
kostnader! Alle brukere har ett eneste nummer for PC, telefon og
mobil.

Intern bedriftskatalog: Få en egen katalog over ansattes telefonnummer og
tilgjengelighet. Løsningen viser opptatt og ledig med angitt tid for den enkelte
ansatte.

Hvorfor Mobilt Sentralbord?
Med Mobilt Bedriftsnett kan sentralbordoperatøren koble seg opp hvor som
helst - enten via en PC eller via mobil, løsningen gjør det enkelt å behandle
henvendelser profesjonelt og du får friheten til å jobbe der du er.
Mobilapplikasjonen viser hvilke av dine kollegaer som er ledig, og henvendelser til bedriften vil derfor alltid komme frem til riktig person.

vår kunde honda norge
Honda Motor Europe Ltd Norge bruker i
dag Mobilt Bedriftsnett fra Telenor, levert
av NetSolution. De er 13 ansatte som i dag
er svært fornøyde brukere av løsningen.

NetSolutions produkter og løsninger
IT-løsninger
NetSolution er totalleverandør av IT-plattformer og våre fokusområder er installasjon, drift og vedlikehold av dataløsninger til bedriftsmarkedet og det offentlige. Vi har produkter og tjenester som
skreddersys til ditt behov enten det leveres i skyen, lokalt eller begge deler.
Vi utfører rådgivning ved valg av IT-plattform, utfører prosjektledelse og står for levering, installasjon og implementering. Vi leverer hardware/utstyr og software/kommunikasjonsløsninger fra de ledende aktørene i
markedet. Våre konsulenter innehar de riktige sertifiseringer.
Vi ligger i tetposisjon når det gjelder nye løsninger og teknologi i bransjen. Med kunnskapsrike og serviceinnstilte
medarbeidere, yter vi tjenester og leverer løsninger som skaper lønnsomhet for deg som kunde.

komplette forretningsløsninger
NetSolution leverer komplette forretningsløsninger for styring av din virksomhet. Begrepet omfatter
systemer for økonomi- og logistikk, serviceadminstrasjon, prosjektstyring, kundeutvikling (CRM) og
HR/lønn. Disse løsningene kan vi sy sammen med spesielle fagsystemer som din virksomhet måtte
benytte.

Dokumentløsninger
Vi tilbyr en bred portefølje, fra profesjonelle høyhastighets MFPer til svært priseffektive svart-hvitt
skrivere, fakser og skannere. Uansett hva du er ute etter, uansett størrelsen på ditt firma - vi leverer
produkter som gjør deg og dine medarbeidere enda mer effektive.
Våre produkter og tjenester gjør papirinformasjon om til digital informasjon og omvendt, og vi tilbyr
programmer for effektivisering av dokumentflyt - spar kostnader, ressurser og miljøet!

Telecom
NetSolution leverer Mobilt Bedriftsnett fra Telenor, og fiber og bredbåndstjenester fra Broadnet og
Kvantel. Vi er medlem av den landsdekkende Telekjeden som er markedets sterkeste uavhengige
kjede av telecom-forhandlere. Dette sikrer deg som kunde en enklere integrasjon og innføring av de
nye teknologiene innen kommunikasjonsløsninger.
Vi har krav på oss til enhver tid å ligge helt i forkant når det gjelder kompetanse og erfaring i betjening av en teknologi i rivende utvikling. Du som kunde kan føle deg trygg på at vi kan anbefale de beste telecom-løsningene til nettopp
din bedrift!

AV/Display
NetSolution leverer komplett møterom, og setter sammen markedsledende produkter til en funksjonell løsning som er skreddersydd for dine behov. Løsningene gir deg bl.a. mulighet til å avholde
møter og ha samordnet kommunikasjon med folk på andre lokasjoner.
I porteføljen har vi elektroniske tavler, SMART Board, til utdanning og møterom generelt, noe som
har revolusjonert måten å undervise og lære på.
Vi leverer også digital skjermkommunikasjon, også kalt ”Digital Signage”. Løsningen benyttes i dag som en intern
informasjonskanal innad i bedrifter, og i reklamesammenheng som informasjonskanal mot publikum i butikker, banker,
private og offentlige organisasjoner.

NetSolution
NetSolution Buskerud AS
Kobbervikdalen 75, 3036 Drammen
salg.buskerud@netsolution.no
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NetSolution Vestfold og Telemark AS
Fjordgaten 13B, 3125 Tønsberg
salg.vestfold@netsolution.no
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www.netsolution.no

NetSolution Vestfold og Telemark AS
Melkeveien 4, 3919 Porsgrunn
salg.telemark@netsolution.no

NetSolution Oslo og Akershus AS
Torstadbakken 4, 1395 Hvalstad
salg.oslo@netsolution.no

