Licencia NetEx
En telefonitjänst i molnet

Licencia NetEx är en komplett virtuell telefonilösning som möter de krav som fast-, mobiloch IP-ansluten röstkommunikation ställer på en modern kommunikationsplattform.
I Licencia NetEx har användarna ett enda nummer och samma uppsättning av
funktioner oberoende av vilken enhet som används. Hela lösningen har redan från
början konstruerats med mobilitet i fokus.

Vill du ha trumf
på hand?

EEEEE

Kom igång
Licencia NetEx är en komplett virtuell telefonilösning som bygger
på att du som kund har en fast kostnad per användare och
månad. Det gör att företaget slipper initiala investeringar och kan
enkelt budgetera sina telefonikostnader.
Traditionella bordstelefoner och telefonsystem kan enkelt
integreras i lösningen. I Licencia NetEx har användarna ett enda
nummer och samma uppsättning av funktioner
oberoende av vilken enhet som används. Hela lösningen har
redan från början konstruerats med mobilitet i fokus.
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Tjänsten har en mängd olika fördelar, t.ex. när det ringer kan
man välja att svara på mobilen, IP-telefonen eller direkt på datorn.
Med telefonifunktionen i sin dator får man snabb överblick om t.ex.
en kollega är tillgänglig. Man kan enkelt ordna konferenssamtal och till och med spela in ett samtal med
en knapptryckning. I inkorgen samlas alla röstmeddelanden, inkommande fax och inspelade samtal.
Licencia NetEx fungerar som en virtuell växel och i mobilerna kan man enkelt använda växelfunktioner
som överflyttning av samtal och gruppsamtal, utan att behöva trycka på krångliga stjärna-fyrkantkoder. En annan fördel med Licencia NetEx är att systemet går att bygga ut obegränsat, dvs när
företaget anställer fler personer lägger man enkelt till fler användare
Lösningen bygger på en Kom igång-licens per användare.

På bordet
För användaren som vill jobba med en bordstelefon.
Denna går att kombinera med andra typer av
terminaler såsom mobil eller softphone. Det innebär
att man kan parallellkoppla bordstelefonen med en
mobil så att det ringer på båda samtidigt men du
svarar på den du vill.
På dom fasta anknytningarna kan man välja mellan
en rad olika kontorstelefoner för att tillgodose
behoven hos alla typer av användare. Från enklare
telefoner för t ex gemensamhetsutrymmen till mer
avancerade telefoner med högtalarfunktion och färgdisplay.
Dessa är färdigkonfigurerade för lösningen. Funktionen ”På bordet” ingår
i ”Kom igång”-licensen.
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Se anknytningsstatus
direkt i mobilen.

Ring eller skicka meddelanden
till alla dina kontakter.

I mobilen
Många anställda har idag en arbetssituation som
ställer krav på ökad rörlighet. Det kan vara i närheten av skrivbordet eller inom företaget, men även
över större område än så. För dessa användare
erbjuds i NetEx en mobil anknytning, ”I mobilen”.
Via denna tjänst blir mobilen fullständigt integrerad
med växeln och man får tillgång till alla växelfunktioner såsom status på kollegor, hänvisningar etc.
Och detta via ett grafiskt gränssnitt, mobilklient.
Smidigt, enkelt och mycket kraftfullt!

4

I datorn
Vill man använda datorn för telefoni så går det alldeles utmärkt med
tjänsten ”I datorn” som är en programvara som gör att datorn fungerar som en telefon. En sk softphone. Du kommunicerar antingen
genom datorns inbyggda högtalare och mikrofon eller med anslutet
USB-headset.
Ha koll på dina kollegor. Med ”I datorn” får du en väldigt bra överblick över dina kollegor med information som namn, avdelning, titel,
telefonnummer och E-post. Du ser även om de är på möte, semester,
sjuka, VABar eller är tillgängliga.”I datorn” visar också om den du
söker sitter upptagen i telefon.

Grafisk hänvisning. Att hänvisa sig (knappa ut sig) med ”Idatorn” är enkelt, tryck på en rullmeny,
välj din hänvisning - Klart!
Skicka SMS. Med ”I datorn” kan du enkelt skicka SMS till alla mobiltelefoner, även externa. Väldigt
användbart för telefonister som tar ett meddelande till en kollega som sitter i möte. Du tittar säkert till
din mobiltelefon efter ett möte och får då snabbt reda på om någon sökt dig medan du varit upptagen.
Intern Chatt. Chatt är både snabbare och effektivare än både mail, telefon och konversation i hög
volym mellan skrivborden i ett kontorslandskap. Sitter du i telefon och behöver hjälp av en kollega,
ta hjälp via din chatt funktion. Chatt är perfekt för korta och snabba frågor.
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Telefonist
Tjänsten ”telefonist” är en påbyggnadsmodul till ”I datorn”
med utökad funktionalitet för telefonistens behov.
De utökade funktionerna är t ex: Drag ´n drop-koppling av
samtal, samtal i väntläge på anknytning, plocka samtal ur kö,
smidig ACD-övervakning.

Svarsgrupp
NetEx-plattformen erbjuder flera olika typer av svarsgrupper
beroende på behov. Ringgrupp, där det ringer på alla medlemmar
samtidigt eller att det ringer på en i taget. ACD-grupp, där det
ringer på den i gruppen som varit ledig längst. ACD-grupp går
även att få ”övervakad” så att en Supervisor kan logga i och
ur medlemmar beroende på t ex antal samtal i kö. Supervisorn
har ett grafiskt gränssnitt där man har en statusbild över belastningen på dina svarsgrupper. Man ser hur många samtal som är
kösatta, hur många personer som är lediga/inloggade, senaste
kötid, medelkötid samt hur många tappade samtal Ni har. Informationen kan t ex visas på en storskärm.
För alla typer av svarsgrupper kan man välja till funktionen
”nedräkning i kö”, vilket innebär att inringande får sin köplats
och förväntad kötid uppläst.

Ärendeval
Inringande har möjlighet att genom knappval trycka sig fram
till rätt avdelning eller person.
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Telefonkonferens
NetEx telefonkonferens är ett enkelt sätt att sköta din verksamhet
på distans. NetEx telekonferenstjänst är proffsig, kostnadseffektiv
och miljövänlig. Tjänsten har en fast månadsavgift och ni kan
utnyttja den hur mycket ni vill.
Förboka mötena på webben eller i din ”I datorn”. Skriv in
datum, klockslag, vad mötet ska handla om och välj interna
deltagare från rullgardinsmeny och externa deltagare genom
att skriva in deras E-postadress. En inbjudan skickas ut till alla
inbjudna via mail, med info om tid, telefonnummer och pinkod.

I utlandet
NetEx ”I utlandet” är vår mobilklient för den mobila användaren
som reser mycket på utlandet. Denna ger stora besparingar
för företaget då den med automatik hanterar motringning vid
roaming i ”främmande nät”. Övriga funktioner är likvärdiga
med ”I mobilen”.

Statistik/rapport
NetEx Statistik/rapport ger möjlighet till statistik och rapporter så
att företaget kan ha full kontroll på sin telekommunikation med
svarstider, svarsfrekvens och belastning på grupper. Allt nås via
web-gränssnittet och kan exporteras till PDF eller excelformat.
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Licencia grundades 1980 och har som affärsidé att utveckla,
marknadsföra och sälja telekommunikationslösningar till
företag och organisationer. Företaget erbjuder ett brett
sortiment av telekommunikationsprodukter i Sverige. I produktportföljen erbjuds traditionella växlar, IP-växlar, virtuella
växlar, egenutvecklade programvaror för datortelefoni och
talsvarssystem. Licencia säljer sina produkter via ett 70-tal
återförsäljare runt om i landet. Företaget har kontor i Solna.
Grundkonceptet håller lika bra idag
Vi fortsätter att vara den som vill föra in användaren i centrum av tekniken. Det gör att vi på Licencia fortsätter att tro
starkt på vårt grundkoncept, dvs lätthanterlighet och självklar förståelse för slutanvändarens användningssätt. Kompetensutvecklingen fortsätter kontinuerligt både externt och
internt för våra duktiga medarbetare. Med dessa människor,
en framtidsinriktad produktportfölj och en stark finansiell
ställning är vi mycket väl rustade för att möta våra kunders
behov och framtiden på ett framgångsrikt sätt.

Din återförsäljare!
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