
O.M Connect – Telefoni

Se vem som ringer

Caller ID är en integration mellan dina interna kundstöds-
system och din växel. Tjänsten ger dig information om den 
som ringer så att du kan ge bättre service. 

Ursäkta, vart ringde du ifrån sa du? 
Glöm febrilt googlande på inkommande telefonnummer 
för att hitta namn och adress på kunden. Glöm irriterade 
kunder som behöver dra samma historia gång på gång. 
Eller måste bokstavera namn och adress för varje nytt 
samtal.
 
Kundkortet öppnas automatiskt
Med Caller ID behöver du aldrig fundera på vem som ringer. 
Tjänsten kopplar ihop växeln med ditt CRM-system så att 
kundkortet öppnas automatiskt när kunden ringer. 
Har kunden ett pågående ärende kan du se status och 
vem kunden pratat med. 

Bättre service och nöjdare kunder
Integration mellan CRM-systemet och vår telefonilösning 
hjälper er att höja servicegraden mot kunderna och 
förenklar det dagliga arbetet. Effektivare kundhantering 
ger fler avklarade ärenden, bättre arbetsmiljö och nöjdare 
kunder och medarbetare. 

Lösningen finns i ett flertal varianter. Du väljer själv vilken 
eller vilka av dem som du vill använda. För webbläsarna 
Firefox och Chrome finns tillägg som erbjuder en enkel och 
smidig integration. För ett växande antal CRM-system finns 
specialiserade integrationer som fungerar på liknande sätt. 
Vi kan vid behov erbjuda integration mot nya system.

Caller ID



Vi erbjuder...
Smarta tjänster och lösningar 
inom IT, kommunikation och 
kontor. Vårt mål är att förenkla 
vardagen för ditt företag. Vi 
hjälper dig att spara värdefull 
tid så du istället kan fokusera 
på din kärnverksamhet, 
nå dina mål och utveckla din 
affär framgångsrikt. 
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O.M CONNECT –  CALLER ID

Stor nytta för 
kunden

Stor nytta för 
medarbetarna

Flexibel 
lösning

Nyckelfunktioner
•  Notifiering vid samtal

•  Delade anteckningar

•  Nummeruppslagning

•  Samtalshistorik

•  Kund- och personsökning

•  Informationssök i växeln, 

    CRM-systemet och även 

    på Hitta.se

Effekt
•  Ökad försäljning 

•  Bättre kundvård 

•  Effektivare arbetssätt

•  Förenklad vardag

•  Nöjdare kunder

•  Nöjdare medarbetare

•  Slipper stavningsproblematik 

   på namn och stad
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