TDC Scale Basic

Saml firmaets telefoner i en komplet løsning, om det er mobil-,
fastnet- eller ip-telefoner er ligegyldigt. Der er fri tale mellem dem
alle og der kan omstilles gratis mellem dem. Det giver mulighed
for god kundeservice og besparelser på telefonregningen. Hver
medarbejder har kun et nummer og en telefonsvarer.

Ingen drift og vedligeholdelse
TDC Scale Basic er baseret på ip-telefoni. Væk er de traditionelle
kobberledninger, som erstattes af en dedikeret linje forbeholdt
telefoni. Alle virksomhedens fastnet- og mobilnumre samt fax kan
integreres i løsningen.

Løsningen leveres til en fast pris og serviceres af TDC, så I kan
koncentrere jer om jeres kerneforretning mens vi tager os af
telefonien. Scale Basic omfatter en række nyttige funktioner som
Velkomsthilsen, Musik på hold og Køfunktion til ventende samtaler.

Din virksomhed indgår en aftale med TDC, som herefter påtager
sig drift af systemet. Eventuelle opgraderinger i systemet vare
tager TDC, og udstyret i firmaet begrænser sig til en router, en
switch og det antal ip-bordtelefoner, I vælger at tilkøbe.

Oplagt til mindre virksomheder
TDC Scale Basic er beregnet til firmaer med én adresse og højst 8
brugere/medarbejdere. Hvis I hen ad vejen får behov for at udvide
udover de 8 brugere, der er i Scale Basic produktet, er det enkelt
at opgradere til en anden TDC Scale-løsning.

TDC Scale Basic - alt inklusive

Der er store fordele ved at integrere mobiler. Taksten for at ringe
blandt firmaets interne numre er 0 kr. hvis det 3-cifrede lokalnummer benyttes. Dermed adskiller TDC Scale Basic sig fra andre
løsninger, som binder fastnet og mobil sammen. Samtidig er der
penge at spare på mobilopkald fra Danmark til udlandet, idet
samtalerne takseres til fastnetpris.
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Medarbejderne kan naturligvis beholde deres nuværende numre.
I skal bare beslutte, om I vil koble både fastnet og mobiler til løsningen - eller bare en af delene. Medarbejderne kan nøjes med ét
nummer og én personlig BeskedSvar til begge telefoner.
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Kontakt
Har du spørgsmål eller ønsker yderligere information om Scale Basic, er du velkommen til at
kontakte TDC Erhverv på 80 80 80 90.

 yt hosted omstillingsanlæg
N
Produkt med plads til 8 brugere/Lokalnumre
Basislinje
Dedikeret linje med plads til 5 samtidige samtaler
1 fastnet nummer til BeskedSvar (Personlig voicemail boks)
Musik på hold
Velkomsthilsen
Køfunktion med op til 20 ventende kald
Gratis intern trafik mellem alle tilknyttede numre/brugere/
medarbejdere
Opkald fra mobil til udlandet til fastnettakst
Omstilling fra fastnet til mobil uden omkostninger
Mulighed for ét nummer pr. medarbejder til både fastnet og mobil
Fast installationspris
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Fastnet og mobil i én samlet
budgetterbar løsning

