LET`S TALK

OMSTILLINGEN
ER VIGTIG

OM S T I L L I N G
LØSNING

 samwin.net/løsninger/omstilling

KORT BESKRIVELSE

Telefonomstillingen er et central og særligt vigtigt
område for al telefoni. Små og store virksomheder
lægger særligt vægt på den personlige og professionelle modtagelse af dem, der ringer til dem.
Omstillingen indtager dermed en særlig placering.

Den, der ringer op,
er i centrum
En venlig, hurtig omstilling af indgående opkald, der fører til målet,
er kernetemaet i enhver omstilling.
Den særlige arkitektur, det enorme
omfang af tjenesten og den innovative teknologi i samwin gør et professionelt samspil muligt for brugeren
at interagerer professionelt. Samwin
serveren opfylder dermed samtlige
krav til omstilling, overløb, natmodus,
brugermanagement og reporting.

FLEXIBEL
INTERFACE
Den innovative webklient lader snæsten ingen
ønsker stå åbne. Indhold kan vælges frit og
placeres på oveﬂaden. Dermed står der ikke
noget i vejen for eﬀektivt arbejde.

Presence-integration

Optimeret interaktion

samwin omstillingen integrerer
talrige forskellige presence-kilder og viser disse overskueligt
for brugeren. Til kilderne hører
blandt andet kalender, telefonstatus, tid og fremmøde eller
messengerstatus.

Hele overﬂaden samt procedurerne er tilpasset opkaldsomstillingsprocessen. Unødvendige
popups etc. undgås herved. Brugeren proﬁterer af sanwins over
25 års omstillingspladsløsning.
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SHORT FACTS

OMSTILLING

SHOWROOM
INDBLIK

Fleksibilitet på arbejdspladsen
Enhver omstiller har sine egne krav og processer. Samwin
understøtter dette med en overﬂade, som efter behov helt
kan tilpasses brugeren. Denne webbaserede arbejdsplads
scorer point med sit frie design og det store udvalg af funktioner.
For alle, der er vant til samwins desktop klient, står denne
stadig til disposition som alternativ. Til brugere, der vil give
afkald på browseren og fokusere på ekstremt højtydende
processer, tilbyder samwins desktop den rette løsning.

Omstillingspladsoverﬂade som desktop klient

HIGHLIGHTS
Producentuafhængig

Datagrænseﬂade

Transfer-advisor

Omfangsrige

Power search
Kalenderintegration
Brugerorienteret

Omstillingsplads som web klient

routingmuligheder
Multi customer support
E-mailnotiﬁkationer

integration

Reporting og monitoring

Annonceringsmanagement

Optagelse af truende opkald

Tilbagekalds-e-mailfunktion

Fremtidssikker og abstrakt
Samwin abstraherer fra komplekse infrastrukturer og afbildes omstillingsprocesserne professionelt helt efter kundens
ønske. Integrationen af eksterne systemer og idriftsættelse på ﬂere placeringer og virksomheder er i samwin muligt
uden problemer. Med den producentneutrale tilslutning via
SIP er blandede virksomheder eller migrationer heller ikke
noget problem, også i fremtiden.
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Reporting og analyse

