
O.M Connect – Telefoni

Smidig allt-i-ett-lösning som gör att du 
kan administrera växelfunktionerna och 
ringa via din dator.

Bli din egen telefonist 
Med det kraftfulla kommunikationsverktyget softphone förvandlas 
din dator till en telefon med tillgång till de smidiga växelfunktionerna 
direkt på skärmen. Mycket praktiskt om du sitter och jobbar framför 
datorn och behöver ha händerna fria när du pratar i telefonen.

Bra ljudkvalitet
Med ett headset från vårt tillbehörsutbud får du kristallklart ljud 
när du ringer med softphone, vilket ger både dig och dina kunder 
en bättre samtalsupplevelse. 

Nyckelfunktioner
•  Ringa, svara och koppla samtal

•  Hantera din anknytning och hänvisning

•  Se, sök upp och hantera kontakter

•  Se status på dina svarsgrupper

•  Logga in och ur dina svarsgrupper

•  Snabbknappar till kollegor 

•  Statushänvisning

•  Sms och chattfunktion

•  Flytta pågående samtal till mobil

•  Enkelt gränssnitt med drag-and-drop

•  Dela dokument

•  Videomöten för 2-3 personer

Softphone



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

Jobba var du vill
Så länge du har internet kan du ringa med softphone 
var du än befinner dig i världen. Du håller lätt koll på 
dina kollegors status och kan se vilka som är 
tillgängliga. Du kan ta emot och koppla samtal, flytta 
pågående samtal till mobil, du kan chatta, skicka sms, 
ja till och med dela dokument och hålla videomöten. 
En allt-i-ett-lösning, helt enkelt.

Proffsigt och effektivt
Vår softphone underlättar både intern och extern 
kommunikation. Du får också mer information om den 
som ringer än vad du får i en vanlig telefon. På så vis 
kan du ta hand om dina inkommande samtal på ett 
mycket effektivt och professionellt sätt. 

O.M CONNECT – SOFTPHONE

Telefon, dator 
och växel i ett

Effektivare 
arbetsdag

Stärker det 
interna 

samarbetet

Kalle Svensson    Caller ID: + 46108800800  Available Produktägare

Smidig allt-i-ett-lösning som 
gör att du kan administrera 
växelfunktionerna och ringa 

via din dator.

Kalle Svensson 
Caller ID: + 46108800800

Fungerar med tunna klienter
Tunna klienter innebär att man inte installerar några 
program lokalt på sin dator, i stället finns all mjukvara 
i molnet. Vår softphone är ett program som fungerar 
utan att installeras lokalt på din dator.

Gör vardagen enklare
De smarta funktionerna du får i vår softphone stärker 
helt enkelt det interna samarbetet på företaget och 
gör vardagen lite enklare.


