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FORDELE VED MIRALIX 
DESKTOP:
Med Miralix Desktop kan du: 

 − nemt modtage og omstille opkald.

 − se dine kollegaers tilgængelighed via status fra telefon, 
mobil, kalender, noter, Microsoft Teams og Skype for 
Business m.m., hvis de har statusvisning aktiveret. 
Kalendervisningen viser aftaler netop nu og flere dage 
frem.

 − hurtigt finde kontaktoplysninger på dine kollegaer via den 
integrerede telefonbog, som indeholder alle kontakter, der 
oprettet i din arbejdsplads’ KontaktCenter-løsning.

 − se navnet på kollegaer og eksterne firmakontakter, 
der ringer til dig. Har du brug for flere kontakter eller 
kontaktgrupper, kan du selv tilføje dem.

 − chatte med dine kollegaer og samarbejde om en sag, 
f.eks. mens du taler i telefon med en kunde.

 − sætte og fjerne noter, f.eks. ved pauser. Brug firmaets 
fælles noter, f.eks. “Deltager i møde” eller opret dine egne.

 − nemt videregive information via SMS eller mail ved hjælp 
af foruddefinerede beskeder. 

 − tilvælge Miralix Voicemail, der giver dig en personlig 
telefonsvarer.

Du betaler kun for det antal medarbejdere, der skal være 
logget ind samtidig og holder dermed omkostningerne nede.

HVAD ER MIRALIX DESKTOP?
Miralix Desktop er en brugerlicens, som giver adgang til en 
fuldt opdateret telefonbog i Miralix’ PC-klient med samme 
navn. Licensen gør det muligt at modtage opkald enten via en 
softphone eller via en mobiltelefon.

Med Miralix Desktop er det muligt at modtage og omstille 
opkald uden at være agent i KontaktCentret.

Har både du brug for at besvare opkald på kontoret og på 
farten, så vælg en Miralix Duo-licens. Den giver dig en Miralix 
Desktop-licens og en Miralix Go-licens til vores mobil app til en 
fordelagtig pris.

DESKTOP
Giv dine medarbejdere overblik og mulighed 
for at foretage opkald.


