INBJUDAN:

Frukostträff om det senaste inom telefoni

• Onsdag 18 oktober
• 08:00–09:15
• Mornington Hotel i Bromma (Norrbyvägen 30 , 168 69 Bromma)
Tillsammans med Weblink IP Phone och Vidamic bjuder IT-relation in till en
intressant frukostträff med det senaste inom telefoni och ergonomi.
Vi bjuder på hotellfrukost.

Program:

08:00 Inskri
vning och fr
ukost
08:30 Webli
nk
09:00 Vidam IP Phone
ic

OSA senast 12/10 till kundcenter@itrelation.se

Välkommen!

Uppdatera er telefoni till en modern lösning
Molnväxel

Callback

Mobilabonnemang

Weblink Callback är en webbaserad applikation som ökar tillgängligheten i ert telefonsystem. Inringande kund ges alternativ att lämna
sitt telefonnummer och bli uppringd, istället
för att vänta kvar i kö.
Låt dina kunder aktivt välja - vänta eller bli
uppringd!
Weblink Callback behöver inte installeras
utan är en enkel webbinloggning med ett
tydligt, enkelt och intuitivt gränsnitt. Det enda
du behöver är en dator och en telefon.

Weblink IP Phone är också mobiloperatör
och erbjuder några av marknadens bästa
abonnemang med rörligt eller fast pris och
olika paketeringar med surf.
Med Weblink MEX kan du välja din mobiltelefon som anknytning i företagsväxeln. Du
får då tillgång till växelns alla telefonitjänster
direkt i mobilen som om det vore en fast
telefon.

Tillgänglig

MacBook Pro

Weblink Unified 2.0 är en molnväxel med alla
tekniska funktioner som behövs, men det är
användarvänligheten som har styrt utvecklingsarbetet. 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 växer med ditt företag
och du har full koll på dina kollegor. Köer och
talad hänvisning ingår samt mycket annat.

Problem med rygg och nacke? Ont i armbåge, axlar eller fötter? Smärta kan
förebyggas och undvikas, liksom kostsamma sjukskrivningar. Ergonomi på
arbetsplatsen innebär en anpassning av arbetsmiljön efter individuella fysiska
förutsättningar och behov. Vi på Vidamic Ergonomics är specialister på att skapa
ergonomiskt utformade arbetsplatser och till sin hjälp har våra ergonomispecialister
en mängd specialutvecklade produkter som du bara hittar hos oss.
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