WEBLINK UNIFIED 2.0

Weblink Unified 2.0

Den nya generationens molnväxel
– Smart, stabil och användarvänlig!

Tillgänglig

Ring gratis inom växeln.
Koppla aktivt samtal mellan dina enheter.
Full kontroll på kollegor, grupper och köer.
Profiler bestämmer hur och var du vill svara.
Motsvarande gränssnitt i Softphone, App och Webb.

Weblink Unified 2.0 har alla tekniska funktioner som
behövs, men det är användarvänligheten som har styrt
vårt utvecklingsarbete. Med profiler bestämmer varje
användare hur och var man skall svara och vad som
skall hända om man inte kan ta samtalet.
Weblink Unified 2.0 passar alla företag från 1–1000 användare – eller till
och med 10.000 för den har inga begränsningar. På vår egen telefoniplattform är alla växelfunktioner inbyggda redan från start. Allt ingår och du
behöver inte oroa dig för dolda avgifter eller extra kostnader för tillhörande
funktioner.
Varje användare som vi lägger in i Weblink Unfied 2.0 kostar i grunden lika
mycket. Det gäller oavsett om det är en fast telefon, bärbar telefon,
softphone eller mobil. Tillkommer gör mobilabonnemang när man väljer
Weblink MEX.
Från 99 kr/månad får du en användare som kan nyttja tre valfria enheter.
Det kan vara fast IP-telefon, mobiltelefon, IP-dect och Softphone eller flera
av samma sort.
Enheterna betalar du för separat och kan välja mellan en rad olika alternativ.
Ytterligare enheter till en befintlig användare kostar 35 kr/månad och enhet.
Varje användare får vår desktopapplikation Weblink Communicator som
laddas ner och installeras på valfri dator. När du är inloggad på din Weblink
Communicator kan du styra dina samtal och har full koll på din telefoni.

MacBook Pro

INSTALLATION

UNIFIED 2.0

1-10 användare

2 500 kr

11-20 användare

5 000 kr

> 20 användare
Softphone

Offert
495 kr/st

ANKNYTNINGAR
Startkostnad per användare

495 kr

Användare per 3 enheter (36 mån)

99 kr/mån

Användare per 3 enheter (24 mån)

129 kr/mån

Extra enhet för befintlig användare

35 kr/mån

Startkostnad per extra enhet

495 kr

TELEFONNUMMER
10-nummerserie

1 000 kr

100-nummerserie

2 995 kr

Portering av enstaka nummer

275 kr

Portering av 10-nummerserie

1 495 kr

Extra nummer

100 kr

SAMTALSAVGIFTER
Öppningsavgift internt i växeln
Minutpris internt i växeln

0 kr
0 kr

Öppningsavgift externt & mobilnät

0,16 kr

Minutpris externt

0,12 kr

Minutpris nationella mobilnät

Kostnad för hårdvara tillkommer.

0,99 kr
Alla priser exklusive moms.

Inkluderade funktioner
Nummerpresentation
Desk top-applikation
Talad hänvisning

Röstbrevlåda
Inspelning av samtal
Webbgränssnitt

Flerpartssamtal
Gruppnummer
IVR (Knappvalsfunktion) Kö med väntmusik
App
Kalender

Weblink IP Phone
Gamlestadsvägen 1, 415 02 Göteborg, Sweden
Tel: 031-301 48 10, www.weblink.se

Tidsstyrd växel (nattkoppling)
Kö med uppskattad tid
Byt enhet för aktivt samtal

Anknytnings IVR
Nätgrupp
Valfritt nummer ut

