
Telia Touchpoint Flex integrerer telefoni, voicemail og omstilling i én samlet kommunikationsløsning. 
Det bliver muligt at kommunikere på tværs af enheder – bl.a. smartphones, IP-telefoner, fastnet og 
PC. Integrationen skaber overblik, øget tilgængelighed og en mere smidig kommunikation. Den 
cloudbaserede løsning er desuden let at tilpasse til jeres behov – både lige nu og ude i fremtiden. 

EN FLEKSIBEL KOMMUNIKATIONSLØSNING, 
DER GØR HVERDAGEN MERE EFFEKTIV

Telia Touchpoint Flex
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• Status på alle medarbejdere  
– optaget eller tilgængelig

• Omstil opkald – også mellem mobil, 
fastnet og softphone

• Svargrupper til forskellige faggrupper

• Viderestil opkald f.eks. til voicemail  
eller en svargruppe

• Chat-funktion til de korte beskeder

• Ingen investeringer til opstart

• Skalerbar abonnementsløsning

• Touchpoint Flex er fuldt integreret i 
Telias netværk 

FLEX MOBIL 
Til dem på farten 

FLEX FAST 
Til dem ved skrivebordet

FLEX SOFT 
Til dem med mange opkald

• Brugervenlig app til smartphones med 
overblik og omstillingsfunktioner 

• Perfekt til f.eks. kørende medarbejdere 

• Mulighed for Callback i udlandet, der kan 
give store besparelser på telefonregningen

• IP-telefoniløsning med ekstra funk tioner

• Se bl.a. kollegaernes tilgængelighed på 
telefonens display

• Flex Fast virker fra alle internetstik i 
virksomheden. Og gør det let at flytte 
rundt

• Gør PC´en til telefon og omstillingsbord

• Velegnet til f.eks. receptionister og 
supportere   

• Få perfekt lyd i headset  og overblik på 
den store skærm

Skræddersy en løsning til hver enkelt medarbejder
Vælg én eller flere tjenester, der dækker behovene i deres jobfunktion.

Den enkle vej til bedre service
Touchpoint Flex giver medarbejderne det perfekte overblik bl.a. via den  
brugervenlige app. Her kan alle hurtigt se, hvem der er ledige, i møde eller f.eks. 
til frokost. Løsningen gør det nemt at omstille opkald eller sørge for viderestilling 
til voicemail eller til en relevant svargruppe. 

På den måde får kunder, kollegaer og samarbejdspartner altid en hurtig og effektiv 
service. Med Touchpoint Flex får I alle fordelene ved Unified Communication – i 
én helt enkelt løsning.

Kom hurtigt i gang uden investeringer
Touchpoint Flex kræver ingen investeringer i nyt udstyr. Telia designer i samråd 
med jer løsningen, så den passer til jer. 

Herefter har I adgang til alle indstillinger via det webbaserede administratormodul. 
Det betyder, at I uden problemer kan skalere jeres løsning, når jeres behov 
ændrer sig.



Telia Touchpoint Flex

Find hurtigt frem til den rigtige medarbejder
Det koster ressourcer og går ud over servicen, hvis kunderne ikke kommer frem 
til den rigtige medarbejder med det samme. IVR-menuvalg og ACD-svargrupper 
løser det problem. 

IVR-menuvalg (Interactive Voice Response) guider brugeren til den rigtige afde-
ling eller medarbejder via tastetryk. Automatic Call Distributor (ACD) håndterer 
svargrupper, så de rigtige medarbejdere tager imod opkald.

Realtime statistik
På hvilke tidspunkter er der spidsbelastninger? Er der nogle svargrupper, som har 
mange ubesvarede opkald? 

Touchpoint Flex giver adgang til statistik, der rummer alle svarene, og gør det 
bl.a. muligt at justere jeres bemanding på telefonerne. I kan også vælge at oprette 
wallboards på en storskærm, så alle medarbejdere kan se f.eks. den aktuelle 
kø-tid i deres svargrupper.

Med Telia Touchpoint Flex kan I bl.a. tilvælge adgang til omfattende statistik, der f.eks. kan bruges til 
at effektivisere håndteringen af jeres opkald. Derudover kan I med få klik justere og ændre svargrup-
per og IVR-menuvalg, så I altid kan tilbyde jeres kunder og samarbejdspartnere den bedste service.

Flere intelligente funktioner,  
der gør jeres kundebetjening mere effektiv

• En voicemail pr. svargruppe

• Fordel opkald til en svargruppe 
ligeligt mellem medarbejdere

• Kø-funktionen oplyser kunden om 
aktuelt ventetid

• Webbaseret administrationsmodul

• Statistikrapport med grafer

• Mulighed for eksport til Excel 

• Velegnet til Callflow-optimering

• Instant overblik med wallboards

• Mulighed for at benytte Touchpoint 
Flex’ åbne API til f.eks. at lave 
integration med andre programmer 
eller udvikle egne services

Integration af  
Outlook

Tilvælg kalenderintegration 
og gør jeres planlægning 

endnu mere effektiv.

Flere adresser
Touchpoint Flex er cloud-
baseret og fungerer derfor 
perfekt i virksomheder, der 
også har aktiviteter på flere 

adresser.

Telekonference
Touchpoint Flex kan også 
håndtere telekonferencer. 

Tilkøb funktionen  
og spar på transporttiden  

til møder.

Hvordan bruger andre  
virksomheder  

Telia Touchpoint Flex? 

Læs mere på Telia.dk/flex


