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Du, som anställd
+ Får ny telefon
+ Kan ta med dig ditt eget telefonnummer som du vill när du
påbörjar eller avslutar din anställning eller uppdrag
+ Slipper bära med dig din privata samt din jobbmobil
Du, som arbetsgivare
+ Minskad telefonikostnad
+ Populärt erbjudande till dina anställda
+	
  Slipper	
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   BAKGRUND
	
  

De flesta mobiloperatörer erbjuder idag någon form av Mobil Växel i kombination med oftast
väldigt dyra mobila abonnemang.
Det vanliga är att månadsavgifterna för den mobila växeln är låga men att själva mobilabonnemangen är dyra. Detta resulterar i att anställda ofta tvingas välja onödigt dyra mobilabonnemang även om man inte har motsvarande behov.
Att exempelvis betala 500 kr för ett mobilabonnemang och 50 kr för ett dito växel-abonnemang
är kanske något som den kostnadsmedvetne kan fundera över.
VÅR LÖSNING
Vi använder oss av den nya WEB-RTC (WEB Real Time Communication) standarden och har
utvecklat ett antal olika interface för att kunna administrera dagliga hänvisningar, både som
anställd eller som Administratör.
Allt fungerar lekandes lätt och inget behöver installeras på vare sig mobiler eller datorer. Det
enda som behövs är en web-browser och access till internet och detta finns ju i alla mobiler.
Vår ”molnbaserade” växel erbjuder allt ifrån de enkla till de mer avancerade funktionerna och är
väldigt prisvärd.
Mot växeln kommunicerar både WEB-RTC baserade mobiler och datorer utan någon nödvändig
installation.
Anställda behöver inte längre bära med sig en privat mobiltelefon samt en jobbmobil, utan det
enda som behövs är att den anställde klickar på en länk som låter honom eller henne logga in i
telefonisystemet.
Alla samtalskostnader som avser jobbet hanteras av företaget och den anställde kan enkelt
schemalägga sin arbetstid, besvara och koppla samtal, samt även kunna ringa ifrån sin
jobbtelefon/växelanknytning direkt via mobilen.
”Anställd använder helt sonika sitt privata SIM-kort i sin egen privata mobil, eller
alternativt erbjuds en ny mobil av arbetsgivare”
ALTERNATIVEN
1. Ny Mobil:
2. Befintlig Mobil:

Köp själv eller i samarbete med vår partner en ny mobiltelefon
Anställds privata mobil som ju fungerar lika bra

PRISER (se aktuella priser direkt i butiken)
Samtalsavgifter: Det finns olika slags ”ringpotter” vilka inkluderar fria minuter per anknytning
eller hel ”volym-pott” för hela firman.
Engångsavgifter:
- Fast pris såsom ex. 195 kr per växel-kö (inkl. talbesked), etc.
- Timpris för mer kundspecifik anpassning såsom flera hälsnings-meddelanden, tidstyrning, öppet-tider, utbildning eller motsvarande etc.
- Porteringsavgifter (i förekommande fall)
- Telefoner och annan utrustning (köp direkt i vår butik eller hos annan leverantör)

	
  

Supportavgifter:
- Kontorstid (09:00 – 18:00): 695 kr per timme eller fast supportpris per månad per beställd
volym
- Kvällstid (vardagar 18:00 – 22:00): +50 %
- Övrig tid: +100 %

