PRODUKTBLAD - MOBIL ANKNYTNING LYNC
UNIFIED COMMUNICATIONS PÅ RIKTIGT MED CELLIPS
MOBILINTEGRATION

· Möjliggör Unified Communications fullt ut
· Skalbar lösning
· Gratis internsamtal
· Visa fastnummer utåt
· Minimerar risken för missade samtal
· 2, 6, 12, 20 eller 60 GB surf ingår per månad

Nästa generations UC
Mobil Anknytning Lync ger dig Unified Communications, eller UC, på riktigt. För att få full UC-funktionalitet behöver du även knyta in den mobila
kommunikationen i helhetskonceptet. Vi gör detta
möjligt med vår Mobil Anknytning Lync.
Del av skalbar lösning
Mobil Anknytning Lync är en del av vår skalbara
helhetslösning. Medan våra konkurrenter knyter
ihop sina lösningar i stora paket låter vi på Cellip dig
plocka russinen ur kakan och själv välja enbart de
delar du själv vill ha.
Mobilstatus i Lync-klienten
Mobil Anknytning Lync gör det möjligt att direkt i
Lync-klienten se när någon av dina medarbetare
pratar i sin mobiltelefon. Vi har en lösning som uppdaterar Lync-klientens status varje gång någon med
Mobil Anknytning Lync pratar i telefon.

Lync-klienten till mobilen då mobilsvaret kan ta samtalet. Med Mobil Anknytning Lync kan du välja att
skicka sim-ringsamtalen till mobilen utan att samtalen går till mobilsvaret.
Röstbrevlåda i Exchange även för mobilen
Mobil Anknytning Lync är så flexibelt att du kan välja
om du vill att mobilen ska ha det vanliga mobilsvaret
eller om alla samtal som ska gå till mobilsvaret
istället ska skickas ner till Lync-plattformen och in i
Exchanges röstbrevlåda. Detta innebär att du kan
ha en röstbrevlåda.
Nästan inga samtalsavgifter
Med Mobil Anknytning Lync ringer du precis som
vanligt. Den enda skillnaden är att du betalar 0,59
kr i öppningsavgift på externa samtal. Frånsett det
kostar det ingenting att hålla kontakten med dina
kunder.

Sim-ring till mobilen och Lync-klienten
I vanliga fall får man problem med sim-ring från
www.cellip.com/tjanster/mobil-anknytning-lync/
Cellip AB | Ölandsgatan 42, 116 63 Stockholm | 020-12 13 14 | sales@cellip.se

PRODUKTBLAD - SIP-TRUNK LYNC

Fler fördelar
Utöver alla dessa fördelar får du tillgång till fler
smarta funktioner, såsom mobilsurf till en hastighet
av upp till 100 Mbit/s och att det ingår ett fastnätsnummer som du kan visa utåt när du ringer med
mobilen.

Total täckning
Med Cellip ringer du via Telenors nät. På så sätt får
du tillgång till god och ständigt växande rikstäckning. Skulle du behöva använda GSM-nätet så kan
det vara betryggande att veta att Telenor och Tele2
nyligen slagit ihop sina nät, vilket givetvis minimerar
risken för att du ska vara utan täckning.
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