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HVAD ER MIRALIX GO?
Miralix Go er både navnet på en licens og på vores mobil app, 
som giver dig KontaktCenter-funktionalitet på din smartphone. 

Miralix Go er en firmatelefon i lommeudgave til dig, der gerne 
vil være uafhængig af dit skrivebord. App’en gør det nemlig 
muligt at foretage opkald fra dit firmatelefonnummer på 
hjemmekontoret, på farten osv., så du aldrig går glip af vigtige 
opkald. 

App’en har en indbygget telefonbog med alle dine kollegaer, 
så du nemt og hurtigt kan finde kontaktoplysninger på alle fra 
din arbejdsplads. Telefonbogen gør det desuden muligt at se, 
hvem af dine kollegaer, der ringer til dig. 

Har du både brug for at besvare opkald på kontoret og på 
farten? Så vælg en Miralix Duo-licens, som giver dig en Miralix 
Go-licens og en Miralix Desktop-licens til en fordelagtig pris.

Har du brug for at kunne besvare kø-opkald på din mobiltelefon, 
så vælg i stedet én af vores agent-licenser. Miralix Go Agent 
-licensen giver dig mulighed for at indgå i og modtage kø-
opkald fra et ubegrænset antal opkalds-køer, mens Miralix Go 
Agent Lite-licensen gør det muligt at modtage kø-opkald fra 
én opkalds-kø ad gangen. 

FORDELE VED MIRALIX GO
Med Miralix Go-licensen kan du: 

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

 −  hurtigt finde kontaktoplysninger på dine kollegaer – 
herunder bl.a. navn, afdeling og telefonnummer - via den 
integrerede telefonbog, som indeholder alle kontakter, der 
oprettet i din arbejdsplads’ KontaktCenter-løsning. 

 −  se navnet på den person, der ringer til dig. Det er muligt 
for både firmakontakter og eksterne firmakontakter som 
f.eks. samarbejdspartnere eller leverandører.

 − tilføje kontakter, hvis du har brug for det. 

 − sætte og fjerne noter, f.eks. ved pauser.

GO MOBIL APP
Tag din firmatelefon med i lommen, så du aldrig går glip af 
vigtige opkald, uanset hvor du er. 


