
O.M Connect – Telefoni

Integrated Calendar, eller kalender-
koppling, synkroniserar växeln och 
dina kalenderbokningar, så att du 
alltid har rätt hänvisning i din
telefon.

Visst är det frustrerande att bli kopplad till personer som 
inte svarar? Eller att få ett samtal mitt under pågående 
möte. Det ringer och ringer. Du väntar och väntar. Växeln 
tar tillbaka samtalet, kopplar till någon annan och det 
ringer och ringer. Inget bra sätt att bemöta sina kunder 
på eller nyttja mötestiden.
 
Med rätt hänvisning i telefonen kan du eliminera den här 
källan till irritation. Lösningen stavas kalenderkoppling. 
Perfekt tjänst för tankspridda kollegor som glömmer att 
stänga av sig när de går på lunch. En ovärderlig tjänst för 
din telefonist som ska ha koll på hela företaget.

Växel + kalender = sant 
Lägg in fasta veckomöten eller planerad semester på 
förhand och låt hänvisningarna synka automatiskt. På så 
sätt ser telefonister och andra medarbetare om du har ett 
pågående eller kommande möte inbokat i kalendern. 
Telefonisten behöver då inte koppla iväg några samtal i 
ovisshet utan kan ge den som ringer rätt information direkt 
om du är upptagen och när du kan nås igen. 

Var slår hänvisningarna igenom?
De vanligaste hänvisningarna via vår app fungerar perfekt i 
kombination med kalenderkopplingen.

Tekniska förutsättningar
•  Kalender i Outlook: Fungerar med Microsoft Exchange
    2007, 2010 och Office 365. Du behöver också en publik 
    EWS-adress, inställd på basic authentication.
•  Google Calendar: Det krävs en användare som alla delar
    sin kalender med.

Integrated Calendar



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 – INTEGRATED CALENDAR

Ge perfekt service
Genom att låta de som ringer få automatisk 
information om er tillgänglighet ger ni alltid 
rätt förväntningar.

Planera tillgänglighet
Schemalägg framtida möten och händelser i 
kalendern och låt systemet hänvisa dig automatiskt.

Lätt att använda
Det spelar ingen roll vilken enhet ni väljer att 
använda när ni lägger in möten, funktionaliteten 
är densamma.

Styra och planera 
tillgänglighet

Alltid rätt 
hänvisad

Vårdar kunder 
och medarbetare

Nyckelfunktioner
•  Synkroniserar växel och kalender

•  Styra och planera din tillgänglighet i växeln via

    kalendern

•  Visar tillgänglighet och kommande aktivitet

•  Automatisk hänvisning av valda kalenderbokningar

•  Möjlighet till manuell hantering via app

•  Välj vad som visas som status 

•  Välj vilka bokningar som ska hänvisas i telefonen


