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MiVO MoMa WEB 
Application

Nyhet: gränslös kommunikation
anpassad för SMB företag 

Vid frågor: sales@centergate.se

Tidsboka ett webmöte för presentation och förslag.



Att medarbetare är vana att ladda ner program 
från nätet som hjälper dem att göra sitt jobb är
inte optimalt.

Men, att arbeta tillsammans i en gemensam
digital miljö är en central framgångsfaktor.

Lösningen heter MiVO MoMa WEB Application.

Source: Quantitative research conducted globally across over 1600 users, IT Decision makers and Channel partners as part of a
frog Design and Mitel Collaboration study

Workers use an 
average of 6.7
tools at work—
2.7 of which are 
not provided by 
their company—
and use many 

tools both at work 
and outside of 

work



• Värden tillförs med 
flera olika sätt att
kommunicera.

• Stöd för SMB’s 
arbetssätt, rörlighet
& flexibilitet.

• Möjlighet att hantera
flera kontakter

MiVO MoMa WEB Application för SMB siktar på viktiga områden

• Ökad effektivitet när det 
används i hela
organisationen.

• Snabbt att införa. Bättre
utnyttjande av företagets
datorer.

• Minskade rörliga
kostnader.

• Underlättar kontakterna
mellan arbetskollegor
och kunder.

• Ökad flexibilitet, utan att
vara beroende av tid
och plats.

• Använd valfritt PC/MAC 
eller Smartphone.
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TILLVÄXTLÖNSAMHET PRODUKTIVITET



Image

När det nya vanliga
är att arbetsbordet
står hemma…
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MiVO MoMa WEB Application när gränserna i arbetslivet flyttas

När gränsar flyttas i arbetslivet 
Flexibelt arbete innebär att arbetsuppgifter kan utföras på arbetsplatsen,
i hemmet eller någon annanstans och på nästan vilka tider som helst. 
Möjligheten att kunna påverka sin egen arbetssituation upplevs positivt.



MiVO MoMa WEB Application möten på distans med känsla av närvaro

När allas ambition är att möten ska vara meningsfulla 
Alla ska kunna bidra med att främja engagemang, samarbete och 
utveckling av företagets verksamhet. Möten på distans ska skapa 
närvaro som i sammanträdesrummet.



Visa närvarostatus

Nya ikoner för
snabb access till 
kontakter, chat och
filbibliotek samt
MiTeam Meetings 
(tillägg)

Inbox 
• Historik för

samtal & chat
• Genvägar, 

snabbval

MiVO MoMa WEB Application – förenklar samarbete

Anpassa dina
startsidor: 
• Vanligaste

kontakterna
• Grupper
• Funktions-

tangenter



MiVO MoMa WEB Application – hantera samtal
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Progressive Web App används för 
att ta emot meddelanden även när 
dator/browser är avstängd.

Enkel samtalsstyrning
• Ta emot samtal 
• Parkera
• Flytta, transportera
• Lägg till ett samtal

Hovra med pekaren över en
knapp för att se alternativ



Seamless Cross Launch MiTeam Meetings from MiVoice Office Web Application
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Skapa “MiTeam Meetings” videomöte* från startsidan med en knapptryckning

* Kräver MiTeam Meeting abonnemang


