MOBILLØSNING
Få adgang til en komplet
KontaktCenter-løsning og giv samtidig
dine medarbejdere fuld frihed til at
arbejde, hvorfra de har lyst

HVAD ER MIRALIX SOM
MOBIL-LØSNING?

FORDELE VED MIRALIX SOM
MOBIL-LØSNING

Miralix som mobil-løsning er en komplet KontaktCenter
-løsning, der samtidig giver dig mulighed for at bruge din
mobiltelefon som din primære eller eneste telefon. På den
måde kan du besvare kø-opkald, uanset hvor du er.

− Du får fuld KontaktCenter-funktionalitet og en platform,
som er nem at vedligeholde og administrere fra
Supervisor Add-on-værktøjet.
− Du kan besvare kø-opkald fra skiftende lokationer.
− Du kan se dine kollegaers tilgængelighed, herunder
hvordan de kan kontaktes.

HVORFOR VÆLGE MIRALIX
SOM MOBIL-LØSNING?

− Du kan viderestille opkald til den kunden sidst har talt
med samt give mulighed for at blive ringet op, hvis der er
kø, når kunden ringer.

Du kan med fordel vælge Miralix som mobil-løsning, hvis du
og dine medarbejdere ofte arbejder fra skiftende lokationer,
er ude af huset eller vil have mulighed for at arbejde
hjemmefra, men stadig være tilgængelige for jeres kunder og
samarbejdspartnere.

− Du kan afspille talebeskeder for kunden - f.eks. om
åbningstider, særlig travlhed, tilbud m.m. - inden der
stilles om til en medarbejder.
− Du kan få dybdegående statistik om KontaktCentrets
performance, som kan hjælpe dig med at træffe vigtige
beslutninger.

På den måde går din virksomhed ikke glip af vigtige opkald og
dine medarbejdere kan bidrage til virksomhedens kundeservice,
uden at være låst fast til en bordtelefon på kontoret.

− Du kan integrere til populære kundeservice-systemer som
f.eks. Zendesk.

Du får alle fordelene ved et professionelt KontaktCenter.
Vælg enten kun at bruge mobiltelefoner eller at kombinere
med softphones, bordtelefoner, PC-baserede KontaktCenterklienter og omstillingsborde, afhængigt af din virksomheds
behov.
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− Du kan få løsningen installeret on-premise eller vælge
cloud hosting og lade os stå for drift og vedligeholdelse.
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