
O.M Connect – Telefoni

Alltid svar i växeln
Svarsservice där vi svarar i ditt företags namn när du själv 
inte kan. Enligt dina instruktioner ger vi dina kunder ett lika 
professionellt bemötande som du själv skulle gjort. 

Missa inga affärer
Ibland blir telefonisten sjuk. Eller kanske hela företaget ska 
på konferens. Vissa dagar kan det vara extra tryck på 
telefonerna och svårt att komma fram. Då är det skönt att 
veta att det finns professionell hjälp att få.
 
Glöm inte att varje missat samtal kan vara en missad affär. 
Vi hjälper dig hålla växeln öppen och släppa in kunderna.

Vi svarar för dig
Med vår prisvinnande svarsservice svarar vi i ditt företags 
namn, enligt ditt manus och enligt de instruktioner du 
anger. Våra telefonister har tillgång till precis samma 
information som dina medarbetare och samma telefonist-
gränssnitt. Därför ger vi också ett lika effektivt och 
professionellt bemötande som du själv skulle ha gjort. 
Vi kan sköta all hantering av era samtal eller en viss del. 
Oavsett hur behoven ser ut så har vi en lösning.

Välj vilken information vi ska lämna till de som ringer, om vi 
ska koppla samtal och till vilka nummer. Välj om ni vill att vi 
ska direktkoppla eller avisera samtalen innan de kopplas, 
om ni vill ha notifieringar och på vilket sätt. På så vis hjälper 
vi dig helt enkelt att ta tillvara på varje affärstillfälle. 

Professional Answering Service



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 –  PROFESSIONAL ANSWERING SERVICE
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Nyckelfunktioner
•  Vår svarsservice svarar på ditt företags samtal

•  Hälsningsfras enligt dina instruktioner

•  Telefonisten kan koppla vidare eller ta ett meddelande

•  Spela in anpassade svarsmeddelanden

•  Koppla till svarsservice efter förutbestämd väntetid


