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FORDELE VED MIRALIX TIL 
SKYPE FOR BUSINESS: 

 − Få adgang til Miralix’ professionelle KontaktCenter-
funktioner.

 − Se alle medarbejderes tilgængelighed, inkl. hvornår og 
hvordan man kan få fat på dem. 

 − Del skærmbillede med en kollega og samarbejd om en sag 
fra forskellige lokationer eller afdelinger. 

 − Spar tid på transport til møder: afhold og optag nemt 
telefon- eller videomøder. Deltag fra enten en computer, 
en tablet, et mobilt device eller mødelokalet. 

 − Alle møder foregår via en krypteret forbindelse, så 
sikkerheden og streamingkvaliteten er i top. 

 − Ring gratis til alle de kollegaer og samarbejdspartnere, 
der bruger Skype for Business. 

 − Modtag opkald på et alm. telefonnummer og besvar dem 
via Skype, uanset hvor i verden du er.

 − Kan integreres med både Miralix’ KontaktCenter og 
omstillingsbord, så de ansatte automatisk vises som 
utilgængelige, når der er aftaler i deres kalendere.

HVORFOR VÆLGE MIRALIX 
TIL SKYPE FOR BUSINESS?
Skype for Business giver dine medarbejdere de bedste 
forudsætninger for at samarbejde effektivt på tværs af 
lokationer og afdelinger. Det sparer tid og frigiver ressourcer - 
til glæde og gavn for både medarbejdere og kunder.

Ved at integrere Miralix med Skype for Business, får I også
adgang til alle vores professionelle KontaktCenter-funktioner,
der sikrer, at jeres opkald håndteres intelligent og at det bliver
nemt for jeres medarbejdere at give god kundeservice.

Vælger du Miralix til Skype for Business, får du en fleksibel 
løsning, der kan følge med på den eventuelle rejse over mod 
Microsoft Teams via Direct Routing. 

Og fordi vi er Microsoft Gold Communications Partner, har vi de 
bedste forudsætninger for at hjælpe dig godt i gang. Vi lever 
nemlig op til Microsofts højeste krav til implementering og kan 
sikre, at løsningen bliver tilpasset så den passer bedst muligt 
til din virksomheds behov.

SKYPE FOR 
BUSINESS
Gør det nemt at samarbejde, uanset hvor jeres 
medarbejdere er og hvornår de arbejder. 


