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Ny teknologi gør os mere mobile. Vi kan arbejde overalt – tæt på vores kunder eller hjemmefra 
i fred og ro. Vi har derfor brug for at bevare overblikket og kunne se tilgængeligheden af vores 
kollegaer. Touchpoint løser det problem med en smart app, der gør dagligdagen mere effektiv 
og forbedrer jeres kundeservice.

DEN ENKLE VEJ TIL BEDRE OVERBLIK
Hvem er tilgængelige lige nu? Touchpoint kender svaret og giver et 
perfekt overblik i den brugervenlige app på jeres smartphones. Her kan 
alle se, hvem der er ledige, optaget, i møde eller f.eks. til frokost.

FORBEDRET SERVICE OVER FOR KUNDER OG
KOLLEGAER
Touchpoint giver en bedre kundeoplevelse. Det er f.eks. let at omstille 
opkald til den rigtige kollega. Touchpoint viser kollegaers tilgængelighed 
og gør det muligt at omstille direkte i appen. Med Touchpoint slipper I for 
at stille kunder om til medarbejdere, der er optaget eller sidder i møde. 
På den måde undgår I, at kunderne ringer forgæves. 

OMSTILLING UDEN OMVEJE MED SVARGRUPPER 
Svargrupper gør det let at hjælpe hinanden med at give kunderne god 
service. Opret f.eks. en svargruppe for alle sælgere. Så kan de hjælpe 
hinanden med at tage opkald. Og alle kan stille om til svargruppen, hvis 
en kunde har brug for at tale med en sælger.  

Tilføj nye funktioner i takt med jeres behov
Den intuitive Touchpoint app gør mange ting lettere. Derudover er det let at 
tilkøbe ekstra funktioner, der opfylder særlige behov i jeres virksomhed. I kan 
f.eks. nedsætte ventetiden med en svargruppe eller måske tilføje en menuomstil-
ling (IVR), der leder kunden hen til den relevante svargruppe.

Nem opsætning med app løsning
Touchpoint kræver ingen investeringer i nyt udstyr. Og opsætningen er nem for 
både de administratorer I udpeger og brugerne. Således kan f.eks. svargrupperne 
tilpasses, når man er på farten. Eller indstil åbningstiderne til en kommende 
helligdag på vej til lufthavnen. Touchpoint er altid lige ved hånden. Også for dem, 
der har administratorrollen. De kan nemlig styre de fleste indstillinger direkte fra 
appen. 



Telia Touchpoint

MANGE EFFEKTIVE  
FUNKTIONER GØR FORSKELLEN

KONTAKT OS OG LAD OS SAMMEN FINDE DEN BEDSTE LØSNINGEN 
ELLER LÆS MERE PÅ TELIA.DK/ERHVERV

STANDARD FOR MEDARBEJDER STANDARD FOR VIRKSOMHED

•	 Status	
Overblik over kollegaers tilgængelighedsstatus.

•	 Indstil	tilgængelighedsstatus		
Indstil egen status til f.eks. ”Tilgængelig”, ”Frokost”.  
”Syg” eller ”Møde”.

•	 Overfør	samtaler	
Overfør let samtaler ud fra oversigten i telefonbogen.

•	 Besked	om	status	
Besked ved ubesvaret opkald om sluttidspunkt på	
f.eks. ”Møde”.

•	 Telefonbog 
Overblik med alle kontakter som det er muligt at overføre 
samtaler til. 

•	 Administratorfunktion 
Flere kan tildeles rollen som administrator, så disse også 
kan indstille f.eks. åbningstider og velkomstbeskeder. 

Meget mere at sige ja til
Tilpas Touchpoint til behovene i jeres virksomhed.

TILVALG FOR VIRKSOMHED

•	 Svargruppe	 
Gruppens medlemmer er fælles om at besvare opkald. Svargruppen har egen telefonsvarer, der sender sms til medlemmerne 
når der er indtalt en besked. 

•	 Menuomstilling 
Lad kunderne selv taste sig vej til en funktion eller medarbejder.

•	 Ekstranummer 
Tilføj yderligere fastnet- eller mobilnumre og tilknyt dem f.eks. til en svargruppe eller menuomstilling.

http://www.telia.dk/erhverv/produkter-og-services/cloud-og-it/unified-communication/

