
Vi har även lösningar som klarar av upp till 1 000 
linjer och obegränsat antal nummer men vi vill då att 
du kontaktar oss för en offert.

Nummer för alla behov
Vi har nummer i över 50 länder som kan kopplas in 
till SIP-trunk Lync (t.ex. för att göra en konferens-
tjänst även för utländska kontor).

Vi har alla typer av svenska nummer och även num-
mer såsom 077, 020 och betalnummer (0900).

Enkel statistik
SIP-trunken kan övervakas på Mina sidor där man 
kan se hur många kanaler som används, vilka samtal 
som görs och hur mycket det kostar.

Statistiken presenteras i informativa grafer och ta-
beller. Det går även att direkt från sidan ladda ner 
kompletta Excellistor över trafiken som skickats.

Använder ditt företag Microsoft Lync? Då kanske 
du vill integrera det ännu mer i ditt företags kom-
munikation? Med vår SIP-trunk Lync, som är cer-
tifierad för TCP och TLS-kryptering, skapar du en 
helhetslösning som ökar din produktivitet och där-
med lönsamhet.

SIP-trunk Lync är en tjänst för dig som använder 
Microsoft Lync men som vill utöka med Enterprise 
Voice-funktionalitet. Enterprise Voice innebär att du 
kopplar ihop din Lync med det publika telefonnätet, 
vilket i förlängningen betyder att du får full telefo-
nifunktion. 

Du sparar också pengar, bland annat eftersom du 
kan skapa egna konferenslösningar. Dessutom är 
tjänsten accessoberoende och fungerar därmed 
oavsett vilken internetleverantör du har.

Paket som passar ditt företag
Vi erbjuder SIP-trunklösningar för Lync till företag av 
olika storlekar. SIP-trunk Lync 15 innehåller 15 linjer, 
vilket gör denna lösning ypperlig för mindre företag.

· Ger dig Enterprise Voice-funktion
· Låter dig skapa konferenslösningar
· Accessoberoende tjänst, använd valfri internet-

leverantör
· Få nummer i 50+ länder till din Lync

SIP-TRUNK LYNC MÖJLIGGÖR ENTERPRISE VOICE 
I MICROSOFT LYNC
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