
Udnyt det fulde potentiale i dit telefonanlæg!
Ved at integrere virksomhedens mobiltelefoner i jeres nuværende løsning, får I en end-
nu bedre løsning samtidig med, at I kan opnå besparelser. 

Telefonanlægget fra Flexfone giver jer mulighed for at anvende jeres mobil som en tæt integreret 
løsning. Det giver jer eksempelvis mulighed for at: 

   Få opkald til dit lokalnummer eller fastnummer direkte på mobilen. 
   Viderestile kald fra mobilen til kollegaer. 
   Tilmelde mobilen direkte på en kø og modtage kald, selvom du er på farten.  
   Ringe ud med virksomhedens hovednummer fra mobilen. 

Er en portal, som er målrettet til jeres medarbejdere. Her kan medarbejderen blandt andet opsætte 
profiler. Profiler giver medarbejderen en unik mulighed for at skræddersy sin telefoni efter egne be-
hov. Medarbejderen har mulighed for selv at styre, hvad der skal ske med indgående opkald og 
bestemme hvilke numre, der ønskes vist, når medarbejderen ringer til andre. Man kan altså oprette 
forskellige profiler, der passer til ens hverdag. 

Eksempler:

Myfone.dk

“På arbejde”
       Opkald til alle dine telefonnumre ringer på alle dine telefoner.
       Efter 30 sekunder går alle kald til kø.
       Du ringer ud med virksomhedens hovednummer.

“På farten”
       Opkald til alle dine telefonnumre ringer kun på din mobil. 
       Efter 30 sekunder går alle kald til telefonsvareren.
       Du ringer ud med virksomhedens hovednummer.
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“Fri”
       Opkald til alle dine erhvervsnumre går direkte til telefonsvaren.
       Opkald til dit privatnummer ringer på din mobil.
       Du ringer ud med dit privatnummer.

“I møde”
       Opkald til alle dine erhvervsnumre går til jeres omstilling.
       Opkald til dit privatnummer ringer på din mobil.
       Du ringer ud med virksomhedens hovednummer.



Opnå besparelser

Priser

Med løsningen fra Flexfone får hver medarbejder 20 timers gratis tale internt i virksomheden. 

Det betyder, at du ikke længere skal betale dyre priser for at ringe eller viderestille kald ud til 
virksomhedens mobiler.
 

Flexfone tilbyder en række forskellige talepakker, som kan tilpasses til jeres medarbej-
deres behov. Der kan udover pakkerne tilkøbes sms/mms samt datapakker. 

Husk! Der er ingen binding.
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*Fri intern tale gælder til andre mobiler tilknyttet samme kunde (dog maks. 20 timer pr. mobil)

** Fri tale er med en fair use grænse på 75 timer, herefter 0,70 kr. pr. minut. 

*** Talepakken ”Fri tale DK og EU” gælder for tale i Norden og EU, og indeholder 300 MB data i DK.


