Effektivisera
företaget.

En växelplattform
i världklass.

Telefonväxel

IP-telefoni eller traditionell? Både och.
Är er nuvarande växellösning inte kompatibel med ny teknik? Med
växelplattformen Avaya IP Office kan vi hjälpa er se över möjligheten
att effektivisera er kommunikation och anpassa den till er nuvarande
verksamhet.
Fyra fördelar med Avaya IP Office.
✓ Din telefon stängs automatiskt av när du är på möte.
✓ Mobilen är en naturlig del av växeln.
✓ Få dina röstmeddelanden skickade till din e-post.
✓ Se om dina kollegor är upptagna i telefon direkt från
din dator eller från en app i mobilen.

Det bästa av två världar.
IP Office från Avaya är en så kallad konverterad
plattform vilket innebär att den hanterar både äldre
traditionell telefoni och IP telefoni, detta gör att man
kan kombinera det bästa av två världar. Avaya är ett
av de system som sålts mest i hela Skandinavien
under senare år. Avaya IP Office är tillverkad för små
och medelstora företag och kännetecknas mest av sin
driftsäkerhet, enkelhet och användarvänlighet. Plattformen är expanderbar med upp till 384 anknytningar.
Detta gör att Avaya IP Office står i en klass för sig.

Nu över
300 000 nöjda
användare.

Vad får du med Avaya IP Office?
✓ Effektivt. Bokar du ett möte i Outlook kalendern,
kan du få din telefon att automatiskt stängas av.
✓ Mobilt. Du kan snabbt göra mobilen till en naturlig
del av växeln. Nu kan du alltid vara anträffbar.
✓ Flexibelt. Få dina röstmeddelanden skickade direkt
till din e-post som en bifogad ljudfil.
✓ Enkelt. Koppla samtal mellan din fasta telefon och
mobilen med en knapptryckning.
✓ Lätt. Se om dina kollegor är upptagna i telefon
direkt från din dator eller från en app i mobilen.

Kommunicera på era egna villkor

Netcomp affärsområde - Telefoni

Vill ni veta mer om hur ni blir effektivare?
Kontakta något av våra försäljningskontor
så får ni veta mer:
Karlshamn, tel 0454-75 11 00
Karlskrona, tel 0455-30 02 10
Växjö, tel 0470-55 06 00

NetComp är en ledande lokal aktör
inom IT-området. Vår styrka är att
kunna erbjuda helhets lösningar inom
nätverk och kommunikation, samt
att anpassa lösningen efter vad våra
kunder behöver. Vi är stolta att kunna
presentera nya möjligheter till ett fördjupat samarbete mellan er som kund.
Vårt affärsområde telefoni har vi valt
att jobba med marknadsledande
leverantörer för att kunna vara så
konkurrenskraf tiga som möjligt.
Ni har kraven! Vi gör det möjligt!
Avaya är världsledande inom telekombranchen idag. Produkten vi säljer heter
Avaya IP Office och idag finns det mer
än 200.000 installerade system, världen
över. Avaya IP Office blev nyligen utsedd
till årets produkt 2011 av analysbolaget
Frost & Sullivan vilket tydligt visar hur
stark den står sig i jämförelse med
konkurrerande märken.

Kontakta oss
0454-75 11 00
salj@netcomp.se

www.netcomp.se
Vi gör det möjligt
Netcomp är en ledande lokal aktör inom IT-området. Vår styrka är
att kunna erbjuda helhetslösningar inom IT och telefoni, samt att
anpassa lösningen efter vad ni som kund behöver.

Vi samarbetar med ett ﬂertal operatörer
på marknaden och kan hjälpa er med
att se över era fasta och rörliga telefonikostnader. Genom att låta oss gå igenom
era beﬁntliga telefoniavtal och mobilabonnemang kan vi snabbt utvärdera
om det ﬁnns pengar att spara på att välja
en annan lösning.

www.netcomp.se
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