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Centergate MiVoice OnDemand

CENTERGATE
Din partner inom IT och telekom

Ett enkelt och modernt sätt att lösa företagets telefoni.
Den påtagliga enkelheten gör MiVoice 400 Office OnDemand till ett naturligt val för företagets telefoni. Redan med 
bastjänsten blir säljare och servicetekniker, som tillbringar större delen av sin arbetstid utanför kontoret, nåbara för 
kunder och kollegor. Fler fördelar blir uppenbara vid beställningen som är så enkel som möjligt. Koppla in användarnas 
befintliga mobiltelefoner, Telia, Tele2, Telenor och kom igång. En enkel överblick ger kontroll över kostnaderna. *128 kr 
per användare och månad i 36 månader för 16 användare är ett exempel på de fördelaktiga priserna.

Bastjänsten innehåller funktioner som svarsgrupp för företagets huvudnummer, dag- och nattkoppling med välkomst- 
eller nattmeddelande på företagets huvudnummer samt brandvägg. Varje användare har röstbrevlåda  
med meddelandeavisering via e-post. Admin sker via ”Min Sida” 

Valbara tillägg
Lägg till extra svarsgrupper och ge medarbetarna möjlighet att gemensamt besvara samtal till försäljning eller 
kundservice.  

Lägg till automatisk telefonist ge den som ringer inkommande samtal möjlighet att koppla sig själv till önskad  
avdelning eller grupp inom företaget.

Lägg till videosamtal i kombination med Softphone för Pc/Tablet möjlighet till videosamtal inom företaget.

Operatörstjänster
Funktion på linjeanslutning samt mobila abonnemang hanteras via nätoperatören. Kostnad för abonnemangstjänster 
samt samtalskostnader från nät- och mobiloperatör tillkommer

Integration av stödsystem
Tjänsten ger genom samverkan med exempelvis MS Outlook Exchange eller CRM-system ett effektivt nyttjande mellan 
telefoni, kontaktuppgifter och kalenderinformation i det dagliga arbetet. Utifrån era förutsättningar lämnar vi separat 
affärsförslag och hanterar integrationen som ett separat integrationsprojekt.

Med tjänsten MiVoice 400 Office OnDemand driftsätter och sköter vi ert eget moln bestående av färdiga bastjänster, 
anpassade användarpaket och tilläggstjänster. Den är enkel att utöka och operatörsoberoende. 
Ta kontakt redan idag för en prisuppgift på OnDemand anpassat till era önskemål. Så enkelt som möjligt.

Från  128 Kr  per månad och användare* 
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CENTERGATE
Din partner inom IT och telekom

Om Centergate - Expertern på företagskommunikation
Vi levererar kommunikationslösningar som underlättar för våra kunder och gör dem 
mer tillgängliga. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa företag med deras telefoni och 
kompetensen för att ta fram telefonilösningar anpassade till kundens verksamhet 
och unika behov. Vårt mål är att vara en pålitlig samarbetspartner som agerar stöd 
i alla frågor som rör telefoni och som ger snabb support och personlig service. Vi 
gör våra kunder mer tillgängliga, effektiva och framgångsrika – Det är vårt uppdrag, 
varje dag!

Service och support
När du väljer en kommunikationslösning från Centergate får du inte bara en produkt 
av hög kvalitet, du får även tillgång till personlig service och support. 
 
Kontakta oss för mer information om våra avtal för service och support.

Läs mer på centergate.se

Donald Molander
Försäljningsansvarig

08- 400 15 300

donald.molander@centergate.se

Kontakta oss på Centergate 
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