Tele365-Cloud
Mer än telefoni
KOMMUNIKATIONEN PÅ ETT FÖRETAG är så klart
avgörande. Både mellan dig och dina kollegor och
mot kunder och leverantörer. En effektiv och flexibel
lösning gör att ni kan erbjuda snabbare och bättre
service. Kommunikation idag är så mycket mer än
bara röstsamtal. Vi mailar och chattar som aldrig
förr, samtidigt som betydelsen av ett röstsamtal inte
får glömmas bort. Med ”molnet” har det blivit lättare
än någonsin att köpa och konsumera tjänster – men
aldrig har det varit så svårt att hitta rätt produkt och
tjänst för just dina behov.
Med vår funktion Tele365 får du en skalbar telefonväxel som stödjer alla former av telefoner och som
kan anpassas i det oändliga helt efter dina behov.
Den är alltid modern tack vare en mjukvarubaserad
kärna och därför vet vi att vi har en telefonväxel som
är både lättanvänd, framtidssäker och prisvärd. Den
stödjer alla former av samarbete såsom röstsamtal,
videosamtal, chatt och snabbmeddelande samt ljud-,
video- och webbmöten.
Om ditt företag väljer Tele365 som telefonväxel får
ni möjligheten att växa i er egen takt och nyttja de
funktioner som passar er.

Tele 365 ...
... är skalbar och flexibel på betalningsmodell, storlek och funktionalitet.
... är helt operatörsberoende.
... har hög stabilitet och driftsäkerhet.
... är användarvänligt och innehåller
massor av funktioner och tjänster.
... erbjuds med valfri leveransmodell
– i molnet eller kundplacerad

VILL DU VETA MER OM HUR VI KAN
HJÄLPA DITT FÖRETAG MED TELEFONI?
Hos oss på Haglöf & Nordkvist har vi en ganska enkel filosofi gällande
telefonilösningar. Vi arbetar med världsledande varumärken och du
och dina medarbetare ska inte behöva oroa er för tekniken, utan
istället fokusera på funktionen och resultatet den ger.

Kontakta oss på 0771-60 20 20 eller skicka
ett mail till info@hagnor.se. Du kan också
besöka vår hemsida hagnor.se för mer information.

Håll personalen
uppkopplad – alltid,
överallt och på
alla enheter

MiCollab – klient
Smidig kommunikation inom hela organisationen
Möjligheten att arbeta när och varifrån du vill bara
ökar och idag görs inte allt arbete vid ett skrivbord.
Det görs i bilen, på promenaden till lunchen, när du
vabbar eller i väntan på flyget. Idag kan arbetet innefatta att kollegor arbetar hemifrån, i olika tidszoner
eller med individer utanför organisationen och därför
är det viktigare än någonsin att ditt företag kan kommunicera och samarbeta enklare och mer effektivt
oavsett var medarbetarna är eller hur de jobbar.
Vår klient Mitel® MiCollab är en lösning, med inbyggda funktioner för chatt, röst, video, textmeddelanden och webbkonferenser, som gör det enklare för anställda att kontakta andra
och öppna upp isolerade gruppmiljöer.
De anställda blir effektivare och får det lättare att dela med
sig av idéer och kunskap inom hela organisationen och i
slutändan kan de arbeta nästan var som helst
– vid skrivbordet eller via den mobila enheten.

MiCollab ger dig en likvärdig klient
oavsett vilken enhet du använder.

Fördelar
Enkelt – Ett enda verktyg som förbättrar kommunikation och samarbete för individer och grupper.
Tillgängligt – Samarbeta var som helst och på vilken
enhet som helst, med samma verktyg och samma
användarupplevelse

Flexibelt – Flexibla driftsättningsalternativ – lokal
eller molnbaserade – som kan utvecklas i takt med ditt
företag när behoven ändras.
Praktiskt – Ger enkelt åtkomst till andras kunskaper,

insikter och erfarenheter, vilket gör att affärsbeslut av
högre kvalitet kan fattas snabbare.

