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HVAD ER MIRALIX VOIP 
ENDPOINT? 
Miralix VoIP Endpoint er en licens, der gør det muligt at 
foretage opkald via en netværktforbindelse, i stedet for 
traditionelle telefonlinjer. Opkaldene laves ved hjælp Voice 
over IP-teknologi, baseret på SIP-protokollen.

Du kan bruge Miralix VoIP Endpoint på fire forskellige måder:

1: Brug den til at aktivere opkald i Miralix Desktop-klienten på 
din computer, så du kan bruge den som en softphone. Klienten 
kan både bruges af agenter, der skal besvare kø-opkald, og af 
medarbejdere, der skal bruge en enkel firmatelefon. 

2: Brug den til at aktivere opkald i vores PC omstillingsbord, 
Miralix Office Operator. Her kan du nemt få overblik over dine 
kollegaers tilgængelighed og omstille opkald, tage imod 
besked m.m.

3:  Brug den til at aktivere softphone-opkald i vores mobil app, 
Miralix Go. Appen kan både bruges af agenter, der skal besvare  
kø-opkald, og af medarbejdere, der skal bruge en enkel firma- 
telefon. Når Miralix VoIP Endpoint bruges i Go af en agent, er det 
muligt at vælge, hvilket nummer der skal vises ved udgående 
opkald.
 
4: Brug den til at aktivere opkald på en SIP-telefon, hvis du 
foretrækker at håndtere dine opkald på en fysisk telefon, frem 
for på computeren. 

Mange virksomheder vælger softphones, fordi de gør det 
muligt at give hver medarbejder en firmatelefon, uden at der 
skal investeres i fysiske telefoner.

FORDELE VED AT VÆLGE 
MIRALIX VOIP ENDPOINT
Når du bruger Miralix VoIP Endpoint sammen med enten Miralix 
Office Operator eller Miralix Desktop kan du: 

 − modtage og håndtere opkald som på en helt traditionel 
telefon.

 − nemt få overblik over indkomne opkald og din 
opkaldshistorik.

 − oprette personlige kontakter, så du nemt kan søge f.eks. 
samarbejdspartnere, du ofte kontakter, frem.

 − selv lave kontaktgrupper, f.eks. ud fra afdelingerne i din 
virksomhed.

 − vise din tilgængelighed med noter. Brug firmaets fælles 
noter, f.eks. “Deltager i møde” eller opret dine egne.

 − sortere dine opkald efter dato og tidspunkt eller efter 
type, f.eks. besvarede eller ubesvarede opkald.

 − nemt oprette eksterne kontakter fra din virksomheds 
CRM-system, så dine ansatte hurtigt kan få overblik over 
kunder, der ringer ind.

VOIP END-
POINT
Få fuld telefon-funktionalitet og vælg selv, 
om du vil modtage opkald på computeren, 
mobiltelefonen eller via en fysisk telefon. 


