PRODUKTBLAD WEBLINK INFINITY TEAMS 2019

Vill ni ringa telefonsamtal med Microsoft Teams?

Låt Microsoft Teams bli en del av din InFinity växel.

Arbetar du på ett företag som kommunicerar mycket via Teams? Skulle ni vilja kunna ringa både
internt och externt direkt ifrån Teams? Det kan du nu med Weblinks unika lösning.

Tre alternativ
1. Du har redan Weblinks molnväxel, InFinity:
Då är det enda du behöver göra är att köpa till själva kopplingen till
Teams. Du får då med dig alla inställningar på t.ex. köer som ni har
gjort i er molnväxel.
2. Du har redan Microsoft Teams men vill även kunna
ringa externt direkt ifrån Teams appen på dator eller
telefon:
Då kan du köpa till externa telefonlinjer som gör det möjligt att
ringa ut även om mottagaren inte har Teams. Denna lösning är
begränsad och du får t.ex inte med dig köinställningar som du har i
din molnväxel.
3. Du behöver både Weblink Infinity och Teams:
Se separat produktblad för Weblink InFinity.

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

Pris
Microsoft Teams (separat)
Startkostnad

495 kr

Anknytningar
Användare

50 kr/mån

Fördelar

Tillägget som innebär att du adderar Teams till din molnväxel gör
det möjligt att:
• Fria samtal mellan Teams användare i hela världen*.
• Ringa både internt & externt direkt från Teams appen i
din telefon eller dator.
• Vidarekoppla ett pågående samtal från dator eller mobil.
• Ger dig bättre koll på köer som du skapat i din molnväxel.
* Kräver E5 eller annan E-plan med Phone System-licens i Office 365

Alla priser exklusive moms. Reservation för eventuella ändringar.

Weblinks lösning kopplar ihop telefoni med Teams. Detta tillåter dig
då att arbeta kvar i teamsmiljön med alla fördelar som Teams innebär
t.ex. dela dokument, videosamtal, grupper och chatt. Det vi adderar
med vår lösning är att du nu också kan ringa direkt från datorn eller
appen i din telefon. Smidigt och enkelt!

