
Telia Touchpoint Plus

Kommuniker på tværs af  
enheder med Telia Touchpoint Plus
Telia Touchpoint Plus er en cloud-baseret kommunikationsløsning, der integrerer  
med arbejdernes smartphone, tablet og pc. Integrationen skaber overblik, øget 
tilgængelighed og en mere smidig kommunikation – både internt og med kunder. 
Medarbejderne får øget frihed, en mere effektiv arbejdsdag - og kunderne oplever  
en højere grad af tilgængelighed. 

Telia Touchpoint Plus er baseret  
på at abonnenterne har et  
TP Mobiz abonnement.

Hold styr på kollegaerne
Med Touchpoint Plus kan enhver medarbejder, 
fra en app, en softphone på pc’en eller på web-
ben, se om kollegaerne er tilgængelige eller op-
tagede. Er en kollega ledig, kan man viderestille 
et opkald, ringe til vedkommende eller chatte.

Medarbejderne har også direkte adgang til 
virksomhedens fælles Outlook-kalender, så de 
kan planlægge møder. Touchpoint Plus samler 
med andre ord al telefoni og information om 
medarbejdernes tilgængelighed i én integreret 
løsning.

Undgå mistede opkald
Der er ikke noget værre end at miste et vigtigt opkald. Med Touchpoint Plus kan man viderestille opkald til 
relevante kollegaer, hvis man ikke er tilgængelig. Og sker det, at et opkald på softphonen for eksempel ikke 
bliver besvaret inden for de første 20 sekunder, så viderestilles opkaldet automatisk til mobilen eller til en 
kollega med lignende kompetencer. Det sikrer god kundeservice, og giver arbejdsro, når der er behov for det.

Touchpoint Plus er mobilt og fleksibelt
Når arbejde og fritid flyder sammen, har medarbejderne behov for mobile og fleksible arbejdsmetoder. Med 
Touchpoint Plus kan man overføre opkald fra softphonen til mobilen og omvendt, uden opkaldet skal startes 
forfra. Den fleksible telefoni giver frihed til at arbejde lige effektivt, hvad enten man er på kontoret, hjemme, 
på rejse, på kundebesøg eller på vej ud ad døren - ingen kald går tabt.  

Ét eller to telefonnumre - flere muligheder
Med Touchpoint Plus kan virksomheden vælge at benytte OneNumber. Det betyder at hver medarbejder kun 
behøver at bruge ét nummer til deres kontakter ved indgående og udgående kald. Men et mobilnummer 
og et fastnetnummer kan give flere muligheder. Vis f.eks. fastnetnummeret overfor, kollegaer, kunderne og 
forretningsforbindelser og brug mobilnummeret over for familien. Dermed kan arbejds- og privatlivet holdes 
adskilt. Medarbejderne kan altid selv vælge, hvilket telefonnummer, der skal stå på modtagerens display, 
når de ringer op – fastnet, mobil, virksomhedens hovednummer eller skjult nummer.
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Telia Touchpoint Plus

Én prisplan. Én faktura. Én leverandør.
Touchpoint Plus er en cloud-baseret løsning, der bliver håndteret i et topsikret datacenter TeliaSonera i  
Sverige. Jeres medarbejdere bliver tilknyttet Touchpoint Plus med et unikt abonnement, der giver dem 
adgang til at installere en app på deres tablet, smartphone og en avanceret softphone på deres computer, 
hvad enten det er en pc eller Mac. 

Touchpoint Plus er let at administrere via en webside. Her kan I styre, hvilke funktioner brugerne skal have  
adgang til. Og I kan konfigurere IVR (menuvalg) og ACD-søgegrupper (Automated Call Distribution), der 
håndterer indgående opkald ved hjælp af aktive menuer med indtalte instruktioner. Det kan spare  
receptionister og gøre det nemmere og hurtigere at komme frem til den ønskede medarbejder.  

Abonnementsløsningen betyder, at I kun betaler for det, I har behov for. Og I undgår at skulle have særligt 
uddannede IT-medarbejdere, fordi opdateringerne og vedligeholdelsen automatisk sker i skyen.   

Prisen pr. måned afhænger af de funktioner, der er nødvendige for jer, og er bestemt af antal brugere. Med 
Touchpoint Plus får I overblik over jeres omkostninger med one-stop shopping, så det hele bliver samlet ét sted. 

Få et statistisk overblik over virksomhedens opkald
Ønsker man at trække statistikker på virksomhedens opkald, IVR (menuvalg) og ACD (søgegrupper), kan 
man gøre det ved at benytte basis-modulet eller det udvidede modul. Her kan man selv udarbejde statistik-
kerne ud fra den data, man får via Touchpoint Plus. Dette overblik, kan bruges til optimering af  kald og søge-
grupper. Unikt værktøj til forbedring af kundeservice. 

Det kan I med Touchpoint Plus 

• Se hinandens tilgængelighedsstatus

• Selv styre udgående og indgående opkald

• Få OneNumber til virksomheden

• Se hinandens kalendere via Outlook

• Lade rollen som receptionist skifte

• Opnå fuld mobilintegration

• Se statistik på ind- og udgående opkald

• Invitere til og afholde telekonferencer

• Indspille samtaler

• Lade medarbejdere og administratorer tilpasse 
funktioner med effektiv web-selvbetjening

• VIP/block liste. Visse numre kan afvises,  
hvis de ringer (block). Eller visse numre går altid 
igennem også selvom man har sat den  
på mødefunktion (VIP).



Hvilken løsning passer til jeres behov? 
Uanset hvilken Touchpoint Plus løsning I vælger, løber regningen ikke løbsk. Her får I en samlet pakke med  
support. Og I kan bruge jeres nuværende internetforbindelse til at drive virksomhedernes  
IP-telefoner og softphones. 

• Automatisk viderestilling

• Tilgængelighedsstatus

• Chat

• Virksomhedskatalog

• App

• Softphone

• Automatisk viderestilling

• Tilgængelighedsstatus

• Chat

• Virksomhedskatalog

• App

• Softphone

• PBX funktionalitet

• Voicemail

• Web 

• PBX funktionalitet

• Voicemail

• Web

• PBX funktionalitet

• Voicemail

• Web

• Til receptionisten

Mobil integration i alle mobilabonnementer. Alle tre pakker inkluderer interne opkald i Danmark.
Løsningen er baseret på TP Mobiz abonnementer for alle brugere.

Touchpoint  
Plus Standard

Når kravet er fastnet 
og/eller en enkel 

mobilløsning

KOM-I-GANG

MELLEM
KOM-I-GANG

STOR
KOM-I-GANG

LILLE

Touchpoint  
Plus Premium

Når kravet er valgfrie 
enheder og Unified 

Communication

Touchpoint  
Plus Connect

Til receptionister. 
Inkluderer valgfrie 

enheder og Unified 
Communication

Telia Touchpoint Plus

Kom-i-gang-pakkerne – en del af leverancen
Telia hjælper jer godt i gang via projektledelse af hele implementeringen. Det betyder, at vi står for  
opsamling af kundedata, dataoverførsel, konfiguration og klargøring af service. 

Kom-i-gang-pakkerne findes i 3 varianter, og I vælger selv pakken afhængigt af behov, virksomhedens  
størrelse og løsningens kompleksitet.

• Ekstra timer kan tilkøbes
• Uddannelse kommer oveni



Alle medarbejdere kan agere receptionist 
For at blive receptionist, kræver det blot, at administratoren tildeler medarbejderen abon-
nementet til Touchpoint Plus Connect. Receptionisten vælger selv, om han/hun vil modtage 
samtalerne på pc via softphone, mobil eller via en IP-telefon. Med Touchpoint Plus Connect 
kan receptionisten automatisk se, hvilke medarbejdere der er ledige eller optagede og man 
kan viderestille opkaldet ved hjælp af drag and drop på pc’ens skrivebord. Et abonnement 
pr. aktiv bruger – free seating.

Telia Touchpoint Plus

Ekstra til Touchpoint Plus

Telefonkonferencer
Book telemøder direkte via web 
eller softphone. Mødedeltagerne, 
både interne og eksterne, bliver 
inviteret via e-mail. 

Træning
For brugere og administratorer.

IP-telefoner  
og konferencetelefoner
Tilbud på et udvalg af telefoner, 
der er specielt konfigureret med 
Touchpoint Plus. 

Nummerserie
Kunden kan købe hele nummer-
rækker med 10, 100 eller 1.000 
numre.

Statistik
Gør det muligt at følge op på og 
analysere kommunikation med en 
kraftfuld grænseflade.

Mobiltelefoner 
Vejledning om indkøb af mobil-
telefoner til virksomheden.

Kalenderintegration 
Synkronisering mellem de enkelte 
medarbejderes status i Touchpoint 
Plus og Microsoft Exchange-
kalendere.

ACD-søgegrupper (Automatic Call Distribution)
ACD kombineret med IVR menuvalg, som medarbejderne selv tilmelder sig i Touchpoint Plus, sikrer at tele-
fonkøer sjældent opstår. Opkaldene kommer automatisk frem til de rette medarbejdere, i stedet for at skulle 
forbi en receptionist. Hver ACD-gruppe kan få sin egen voicemail som alle i gruppen kan aflytte.

Muligheder med ACD
• Vælg imellem ACD-søgegruppe, ACD Avanceret søgegruppe og ACD-søgegrupper administrator  

(kun sammen med ACD Avanceret søgegruppe)
• ACD Avanceret søgegruppe kan håndtere samtalekøer i realtid, hvor mange kunder som står i kø og  

beregne ventetid
• ACD-søgegruppe administrator kan overvåge ACD-grupperne

ACD-søgegruppe kræver at man har Touchpoint Plus Premium eller Connect.
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Telia Touchpoint Plus

Redundant driftsmiljø med høj sikkerhed

Driftsikkerhed
• Døgnovervågning
• Automatisk fail-over funktionalitet indbygget
• Samtalen fortsætter ved fail-over

Datasikkerhed
• Sikker arkitektur med Edge node mod internet
• Sikker cloud-tjeneste
• Implementeret med Telias høje sikkerhedsniveauer
• Omhyggelig sikkerhedsvalidering

Touchpoint Plus håndteres via TeliaSoneras topsikrede datacenter i Sverige. 


