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MICROSOFT CLOUD PBX I OFFICE 365
Tjänsten för dig som vill ligga längst fram och välja molnet som strategi. Låt Skype Online i Office 365 vara
telefonin för dina användare! Med Cellips Cloud Connector och mobilabonnemang har du lösningen som låter
ditt företag ta full nytta av effektiviseringarna och säkerhetsförbättringarna som molnet ger.
Cloud PBX är telefoni i Skype for Business Online
Med Cloud PBX kan du ringa med Skype for Business och
tilldela både svenska och utländska nummer
Cloud PBX ingår i vissa E-planer och kan även köpas till separat
Cloud PBX med Cellip Cloud PBX Connect ger ditt företag den
bästa lösningen

CELLIP + SKYPE FOR BUSINESS = SANT
Cellip är experter på Skype for Business. Det finns ingen i Sverige som
kan telefoni och Skype for Business lika bra. Vi är experterna som
alltid utgår från ditt behov och rekommenderar den lösningen som är
bäst för dig.

MOBILABONNEMANG FRÅN CELLIP GÖR DIN LÖSNING KOMPLETT
Cellips paketeringar med mobilabonnemang i Cloud PBX gör din lösning komplett.
Tillsammans med Competella kan dina telefonister se om en kollega är upptagen i
mobilsamtal eller Skype-samtal och kan göra rätt val varje gång. Mobilabonnemangen hänger
ihop med Cloud PBX-fastnätsnumren och ni kan t.ex. vidarekoppla ert Skype for Businessnummer till en mobiltelefon utan att riskera att mobilsvar tar samtalet.

COMPETELLA ETT MÅSTE FÖR DEN AVANCERADE ANVÄNDAREN
Med Competellas Unified Communications Suite kan vi hjälpa dig migrera från ditt äldre telefonsystem(PBX)
till Office 365 Cloud PBX. På så vis kan du både behålla och utöka funktioner som kontaktcenter, receptionist
och agenter.
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CUSTOMER CASE
Cellip har hjälpt Netel med telefoni till fler än 400 användare till Office 365 Cloud PBX.
“The fact that we now can relocate our telephony to Microsoft Cloud PBX together with Cellip Cloud PBX
Connect is both a part of our overall cloud strategy as well as the next natural step after having migrated
Exchange to the cloud.
Cellip meet the high demands we make on our suppliers, exactly as we ourselves strive to do while serving our
clients.”

Fredrik Thorning
IT Manager at Netel Group
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