
O.M Connect – Telefoni

Förenar dina utländska nummer i 
en och samma växel

Tjänsten låter medarbetare världen över samverka i en 
gemensam telefonilösning, fullt integrerad med lokala 
mobil- och fastnummer i respektive land. 

Sömlöst samarbete över gränserna
Minska avståndet mellan dig och dina kollegor i utlandet. 
Nu kan ni samverka i en och samma telefonilösning. Med 
den här tjänsten kan alla se tillgänglighet och hantera 
samtal världen över så att ni aldrig behöver missa samtal 
oavsett land.

Behåll lokala anknytningar
Tjänsten ger alla dina utländska kolleger tillgång till 
samma växelfunktioner, mobil växel, softphone och 
IP-telefon som du har i Sverige.

Genom samarbete med landets lokala operatör kan de som 
jobbar i utlandet behålla sina lokala mobil- och fastnummer 
och det går alltid att se tillgänglighet oavsett var i världen 
de befinner sig. 

Kostnadsfri internkommunikation
Utöver hänvisningssystemet kan du välja funktioner som 
chatt och gruppchatt, kostnadsfria sms till alla kollegers 
mobiler och kostnadsfria internsamtal (beroende på 
operatör).

Svarsgrupper för gemensam samtalshantering
Det går att skapa svarsgrupper där användare i alla länder 
hjälps åt att svara på samtal. Du kan också välja att ha en 
central telefonist som tar emot alla samtal och kopplar 
vidare, helt utan fördröjningar och dyra vidarekopplingar.

Den här tjänsten gör att ni aldrig behöver missa ett samtal 
igen – i något land. 

Cross Border Collaboration



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. 

hello@officemanagement.se
www.officemanagement.se
+46 10 858 40 00

O.M CONNECT –  CROSS BORDER COLLABORATION

Lätt att komma 
igång

Fria/billigare samtal 
inom systemet

Hitta synergier 
mellan länder 

Nyckelfunktioner
•  Förenar dina utländska nummer i 

    en och samma växel

•  Integrerad med lokala fast- 

    och mobilnummer

•  Chatt-funktion

•  Kostnadsfria sms och internsamtal

    över hela världen (eller billigare,

    beroende på operatör)

•  Inga extrakostnader för samtal inom

    samma system

•  Effektiva molnbaserade system som

    är enkla att använda

•  Behålla samma nummer 

    oavsett land

Sömlöst samarbete över 
gränserna


