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MED EN MIRALIX-LØSNING 
KAN DU:

 − Indgå i ringegrupper og modtage kø-opkald, uanset om du 
er på kontoret, på farten eller arbejder hjemmefra.

 − Se dine kollegaers tilgængelighed på baggrund af 
kalender-, telefon-, mobil- og opgavestatus. Dermed kan 
du hurtigt kan se, om en kollega kan tage imod en opgave 
eller et opkald, eller om der skal tages imod en besked. 

 − Viderestille opkald til den medarbejder kunden sidst har 
talt med.

 − Give dine kunder mulighed for at blive ringet op, hvis der 
er kø, når de ringer.

 − Afspille vigtige beskeder for dine kunder, inden de bliver 
stillet om til en medarbejder.

 − Opsætte telefonkøer og se dagens service level. 

 − Se dybdegående statistik, der kan hjælpe dig med at 
træffe vigtige beslutninger.

 − Integrere beskeder fra chat og sociale medier, så I kun har 
ét kontaktpunkt med kunden.

HVAD ER EN MIRALIX 
KUNDESERVICE-LØSNING?
En Miralix kundeservice-løsning er en samling af professionelle 
værktøjer, der sikrer intelligent håndtering af din virksomheds 
kundekontakt og gør det nemt at yde god kundeservice. 

Løsningen er baseret på vores KontaktCenter-software og 
tager udgangspunkt i at styrke og styre din virksomheds 
telefoni - til glæde og gavn for både dine medarbejdere og 
kunder. 

Hvilke værktøjer løsningen skal indeholde, afhænger 
naturligvis af din virksomheds behov. Du kan f.eks. vælge PC-
omstillingsborde til receptionister, PC-klienter og mobiltelefoner 
til medarbejdere, som skal besvare kø-opkald på kontoret eller 
på farten samt softphones til de medarbejdere, som bare skal 
bruge en enkel og billig kontortelefon. 

Dertil kommer en lang række muligheder for at udbygge 
løsningen. Vælg f.eks. intern chat, der kan bruges til  
sagsbehandling, mens et opkald er i gang; integrer løsningen 
med Microsoft Teams, Skype for Business eller populære 
CRM-systemer, og få detaljeret statistik om kontaktcentrets 
performance og automatiske rapporter med de KPI’er, der er 
vigtige for din virksomhed.

Miralix’ er operatøruafhængig og vores løsning er skalérbar. Du 
vælger selv, om vi skal stå for cloud hosting og drift, eller om 
løsningen skal installeres on-premise hos dig, så du selv kan 
stå for driften.

KONTAKTCENTER OG 
OMSTILLINGSBORD
Styrk din virksomheds telefoni og gør det nemt at give den bedst mulige kundeservice med en 
kundeservice-løsning fra Miralix, som indeholder KontaktCenter og omstillingsbord.


