TDC Erhverv One+

Glem alt om flere løsninger.
Få alt samlet ét sted.
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TDC Erhverv One+

Puljeløsning

Job-/privatzone
Roaming i EU

Personligt
konferencerum

Firmatelefonbog

NI

Chat

Samler telefoni,
samarbejdsværktøjer
og omstilling
under ét
Alt i løsningen
kan selvbetjenes
Sammensæt løsningen til dine behov,
administrer den nemt via selvbetjenings
universet, og frigør tid til din forretning.
Se video om selvbetjening klik her

Alt ligger i TDC Skyen
PC Softphone

Omstilling/
PC reception
IP-telefoni

Job-/privatzone

OMSTILLING

Løsningen ligger i vores egen private
TDC sky, hvorfra den driftes, overvåges og
vedligeholdes. Vi tager ansvaret på os
for at drive udviklingen af løsningen og sikre,
at I altid har adgang til nye muligheder.

TDC Erhverv One+

Telefoni der matcher dine brugere
Med One+ kan i vælge en telefoniløsning med virksomhedspulje, hvor alle
deler indholdet eller individuel løsning, hvor den enkelte medarbejder selv råder
over indholdet. I har brug for mobiltelefoni, IP-telefoni eller en samlet løsning
med telefoni, omstilling og samarbejde, kan vi matche jeres behov. Vi er klar til
at rådgive jer om den rette løsning til netop jeres virksomhed.

KOMBI

Mobiltelefoni

IP-telefoni

Mobil og IP

Vi tilbyder en række
mobilpakker til personen
på farten eller på
kontoret, spækket med
indhold til at gøre
arbejdsdagen lettere.
Og du kan frit bruge dit
abonnement i EU
(34 lande) uden at skulle
bekymre dig om
regningen.

Til den faste medarbejder
på kontoret, der ofte er i
dialog med kunder og har
et stort telefonibehov,
kan vi tilbyde IP telefoni
“Kontorbruger”. Her får
du en fast og stabil
forbindelse af høj
talekvalitet som gør
dagens mange opkald
lettere.

Til brugeren der både er
på farten og på kontoret
tilbyder vi IP-Mobil
kombi, en løsning hvor
mobil og IP telefoni
hænger 100% sammen.
Her bruger du det den
kommunikationsform
(mobil eller IP telefon)
der passer bedst til
opgaven.

I en række udvalgte lande
udenfor EU, Roaming+
lande kan du også trygt
bruge mobilen til både
tale og data – i udvalgte
One+ abonnementer er
der inkluderet op til 20GB
data til brug per måned.

Læs mere om
IP telefoni her

Læs mere om
IP telefoni her

Læs mere om
One+ profilerne her

Mobilpakker
B A SI S

STANDARD

P ROFESSIONEL

P REMIU M

PUL J E

3GB

10 GB

30 GB

100 GB

30 GB

DATA TIL BENYTTELSE I DK OG EU

DATA TIL BENYTTELSE I DK OG EU

DATA TIL BENYTTELSE I DK OG EU
KLAR TIL 5G

DATA TIL BENYTTELSE I DK OG EU
KLAR TIL 5G

DATA TIL BENYTTELSE I DK OG EU
KLAR TIL 5G

Fri tale i DK

Fri tale i DK

Fri tale i DK

Fri tale i DK

Fri tale i DK

Fri tale fra EU til DK

Fri tale fra EU til DK

Fri tale fra EU til DK

Fri tale fra EU til DK

Fri tale fra EU til DK

1 ekstra simkort

1 times tale fra DK til EU

10 times tale fra DK til EU

1 times tale fra DK til EU

10 GB roaming i 21 lande uden
for EU inkl. USA, Kina og Tyrkiet**

20 GB roaming i 21 lande uden
for EU inkl. USA, Kina og Tyrkiet

10 GB roaming i 21 lande uden
for EU inkl. USA, Kina og Tyrkiet

3 ekstra simkort

3 ekstra simkort

3 ekstra simkort

EKSTR A FEATURES

EKSTR A FEATURES

EKSTR A FEATURES

EKSTR A FEATURES

EKSTR A FEATURES

YouSee Musik

YouSee Musik

YouSee Musik

YouSee Musik

YouSee Musik

P.A. App inkl. visuel voicemail,
omstilling og firmatelefonbog.

P.A. App inkl. visuel voicemail,
omstilling og firmatelefonbog.

P.A. App inkl. visuel voicemail,
omstilling og firmatelefonbog.

P.A. App inkl. visuel voicemail,
omstilling og firmatelefonbog.

P.A. App inkl. visuel voicemail,
omstilling og firmatelefonbog.

Smar tKommunikation

Smar tKommunikation

Smar tKommunikation

Smar tKommunikation

Communicator Medium inkl.
PC Softphone, chat, personligt
konferencerum, omstilling, 
firmatelefonbog m. statusvisning.

Communicator Medium inkl.
PC Softphone, chat, personligt
konferencerum, omstilling, 
firmatelefonbog m. statusvisning.

P.A. App m. ekstra features:
Call Recording, Job/Privatzone

P.A. App m. ekstra features:
Call Recording, Job/Privatzone

Communicator Medium inkl.
PC Softphone, chat, personligt
konferencerum, omstilling, 
firmatelefonbog m. statusvis
ning.

Communicator Medium inkl.
PC Softphone, chat, personligt
konferencerum, omstilling, 
firmatelefonbog m. statusvis
ning.

P.A. App m. ekstra features:
Call Recording, Job/Privatzone

P.A. App m. ekstra features:
Call Recording, Job/Privatzone

Smar t Samarbejde

Smar t Samarbejde

Smar t Samarbejde

Communicator Ekstra inkl. 
Online-/videomøde m. skærmdeling.

Communicator Ekstra inkl. 
Online-/videomøde m. skærmdeling.

Communicator Ekstra inkl. 
Online-/videomøde m. skærmdeling.

199 kr./md*

299 kr./md*

399 kr./md*

*Alle priser er excl. moms og forudsætter en 2 årig TDC Erhverv Rabataftale (25%)
**De 21 lande udenfor EU er: Australien, Canada, Færøerne, Grønland, Hong Kong, Japan, Kina, Malaysia, Monaco, New Zealand, Singapore, Thailand, Tyrkiet,
USA, Indien, Rusland, Albanien, Serbien, Ukraine, Taiwan, Vietnam

499 kr./md*

399 kr./md*

Øvrige profiler
KON TO RBR U GER

MOBIL TALE

Dækker behovet hos alle, der
arbejder på kontor og med
behov for bordtelefon.

Dækker alle, der kun skal
have adgang til tale.

50 timers

Fri tale

TALE I DK

I DK

NUMMER RE SERVAT ION

Tilslut IP-apparat til
mobilbruger

Spærret

IP telefoni

Fri tale i DK

Spærret tale

Inkl.:
– Tilslut IP apparat
– Tilslut DDI nummer

Spærring for data

Spærring data

Spærret roaming

Spærring Roaming

Smar tKommunikation

EKSTR A FEATURES

Communicator Medium inkl.
PC Softphone, chat, personligt
konferencerum, omstilling, 
firmatelefonbog m. statusvisning.

P.A. App inkl. visuel voicemail,
omstilling og firmatelefonbog.

Smar t Samarbejde
Communicator Ekstra inkl. 
Online-/videomøde m.
skærmdeling.

195 kr./md*

99 kr./md*

*Alle priser er excl. moms og forudsætter en 2 årig TDC Erhverv Rabataftale (25%)

KO MB IB RUG ER

39 kr./md*

Tilslut ekstra nummer til
mobilbruger

45 kr./md*
Oprettelse 0 kr.
Tillæg til mobilabonnement

TDC Erhverv One+

Samarbejdsværktøjer
Effektive værktøjer til din hverdag

One+ giver adgang til et væld af integrerede kommunikations- og
samarbejdsværktøjer. Smart sammenhængende kommunikation mellem mobil
og PC softphone gør kommunikation let. Og med brug af inkluderet tale og data i
Danmark og hele EU kan medarbejderen frigøres, uden at skulle bekymre sig om
omkostningerne. De integrerede samarbejdsværktøjer, som chat, onlinemøder,
deling og video, er i tillæg den nemme vej til øget produktivitet og effektivitet.
Vores digitale tjenester til at klare hverdagen lettere

SmartKommunikation

SmartSamarbejde

Communicator Medium inkl.
PC Softphone, chat, personligt konferencerum,
omstilling, ﬁrmatelefonbog m. statusvisning.

Communicator Ekstra
inkl. Communicator Medium
+ Online-videomøde med skærmdeling.

Samler de bedste features til
kommunikation i et

Samler de bedste features til
kommunikation i et

P.A. App m. features:
Firmatelefonbog med statusvisning,
visuel voicemail, omstilling, Call Recording
og Job/Privatzone

P.A. App

Communicator

P.A Appen er jeres digitale hjælper på farten
og her kan I udnytte mobilen endnu bedre til
at løse jeres opgaver.

TDC Erhverv Communicator er jeres digitale
hjælper på kontoret og åbner for et tættere
samarbejde med kunder og kolleger samt en
mere effektiv arbejdsdag.

Læs mere her

Læs mere her

TDC Erhverv One+
1

Omstilling

Hovednummer

Med One+ omstillingspakker med velkomstbesked,
svargrupper, menuvalg, musik på hold og en række
andre centrale funktioner, er din virksomhed godt
gearet til at yde en professionel kundeservice overfor
dine kunder. Har I en dedikeret receptionist, er
Unity Receptionist omstillingsbord den rigtige løsning
til at yde effektiv personlig kundebetjening.

Musik
på hold

TDC Erhverv
Call manager

Velkomsthilsener

Menuvalg

CallCenter
med kø

Se dine muligheder med vores omstillingspakker

Standard

Professionel

Tilvalg muligt

Premium
Tilvalg muligt

Unity
omstillingsbord
Tilvalg

Hovednummer-løsning

Hovednummer-løsning

Hovednummer-løsning

Velkomsthilsen

Velkomsthilsen

Velkomsthilsen

Åbningstider

Åbningstider

Åbningstider

Op til 2 køfunktioner

Ubegrænset køfunktion

Ubegrænset køfunktion

Op til 4 menuvalg

Ubegrænset menuvalg

Musik på hold

Musik på hold

A-nummervisning

A-nummervisning

Call Manager

Call Manager

Call Manager

Giver jer overblikket til at 
tilpasse og optimere jeres
omstillingsløsning.

Giver jer overblikket til at 
tilpasse og optimere jeres
omstillingsløsning.

Giver jer overblikket til at 
tilpasse og optimere jeres
omstillingsløsning.

Håndtering af opkald
Besvar, afslut, stil om med
eller uden præsentation, omstil
til tredjeparts-konference og
mange flere funktioner.
Status og overblik
Linje- og kalenderstatus
på medarbejderne,
Communicator-status på
medarbejderne, visning af
ind- og udmelding af grupper.

149 kr./md*

399 kr./md*

999 kr./md*

299 kr./md

OPRETTELSE 499 KR.

OPRETTELSE 999 KR.

OPRETTELSE 1.999 KR.

OPRETTELSE 499 KR.

*Alle priser er excl. moms og forudsætter en 2 årig TDC Erhverv Rabataftale (25%)

TDC Erhverv One+

Frigør dit
forretningspotentiale
Vælg en kommunikationsløsning, der understøtter din rejse i skyen
og gør dig i stand til at udnytte de digitale forretningsmuligheder.
Giv dine medarbejdere effektive værktøjer og enklere administration,
og sæt dem fri til at fokusere.
Med TDC Erhverv One+ har vi samlet alle de redskaber, der letter en
travl hverdag, i én pakke, som du nemt kan tilpasse din virksomheds
behov. Det styrker den gode kundeservice, gør medarbejderne mere
mobile og din organisation mere agil.

Et plus for
omstillingsparatheden

Et plus for en god
kundeoplevelse

Et plus for frihed og
produktivitet

Der dukker konstant nye udfordringer op,
og derfor skal organisationen kunne
omstille sig. Flere eller færre medarbejdere.
Nye services og værktøjer. Et fremstød på
nye markeder. Med TDC Erhverv One+ kan
du gribe chancen og tilpasse
virksomheden til virkeligheden.

Kunder vælger professionelle leverandører,
der yder god service og smidig betjening.
Målrettet rådgivning, klar besked og hurtig
omstilling gør en forskel, og TDC Erhverv
One+ baner vej for en styrket
kundeoplevelse.

Tilgængelighed og mobilitet sætter
medarbejderne fri til at koncentrere sig
100 procent om aktiviteter, der skaber
værdi for jeres virksomhed.

Med en løsning i skyen, der bliver drevet,
serviceret og videreudviklet af TDC Erhverv,
begrænser du din investering her og nu
– og sikrer maksimal manøvrefrihed i
årene, der kommer. Du er ikke bundet af
dyr hardware og står godt rustet til
fremtiden, hvad end den bringer.

Opkald, omstilling, svar, bestilling, løbende
kommunikation, videomøder … Punkt for
punkt indeholder TDC Erhverv One+
intelligente, værdiskabende værktøjer til
dig, der vil geare din virksomhed til den
digitale fremtid. Book rådgivning nu
– det vil dine kunder sætte pris på.

Mobilabonnementerne er pakket med
funktioner samt tale og data nok til, at alle
behov og jobfunktioner tilgodeses.
Puljedelingen betyder, at mobilabonne
menterne kan udnyttes fuldt ud, og den
enkle administration aflaster de interne
ressourcer. Effekten kan ses i hverdagen og
på bundlinjen.

