PROFESSIONELT
OMSTILLINGSBORD
Hjælp din omstilling med at yde den bedste kundeservice gennem et professionelt
PC-omstillingsbord, der giver overblik over jeres medarbejdere, deres tilgængelighed,
kalenderinformation m.m.

HVAD ER MIRALIX OFFICE
OPERATOR?

FORDELE VED MIRALIX
OFFICE OPERATOR:

Miralix Office Operator er en brugerlicens til Miralix’ PCbaserede omstillingsbord af samme navn. Omstillingsbordet
er udviklet specielt til receptionister og lign., som nemt skal
kunne modtage og omstille mange opkald.

Med Miralix Office Operator kan du:

HVORFOR VÆLGE MIRALIX
OFFICE OPERATOR?

− Nemt tage imod en besked og sende den til en kollega
ved hjælp af foruddefinerede sms’er eller mails.

− Se dine kollegaers tilgængelighed i ét overskueligt
interface, herunder også hvor de evt. kan kontaktes.

− Stille om til den medarbejder kunden sidst har talt med
og gøre sagsbehandlingen kortere.

Miralix Office Operator-licensen giver adgang til en lang række
af informationer om virksomhedens medarbejdere, så dine
receptionister kan yde en hurtig og effektiv service til din
virksomheds kunder.

− Se hvor mange der er i kø på telefonen, så du kan afkorte
samtalen på en pæn måde, hvis der er flere, der venter.
− Søge medarbejdere frem ved hjælp af søgeord - f.eks.
afdelinger eller ansvarsområder, i de tilfælde hvor kunden
ikke kender navnet på den medarbejder, der skal stilles
igennem til.

Det overskuelige interface viser medarbejdernes tilgængelighed
via status fra telefon, mobil, opgaver, Microsoft Teams, Skype
for Business og kalender. På den måde er det nemt at se,
om et opkald kan stilles videre, om der skal tages imod
besked eller om der kan henvises til et andet tidspunkt, hvor
medarbejderen er tilgængelig.

− Se hvilket telefonnummer der er ringet op til, hvis I har
flere forskellige telefonnumre tilknyttet virksomheden, så
du nemt kan præsentere opkaldet rigtigt. Den indbyggede
synonymordbog sikrer, at der også vises resultater med
tilsvarende søgeord.
− Lave noter i systemet, andre ansatte kan se, f.eks. i
forbindelse med ferie eller længerevarende sygdom.
− Optage beskeder, som afspilles, inden der stilles om
til receptionen, f.eks. i tilfælde af ekstra travlhed.
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