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Tal i telefon, chat eller hold videomøder via en fælles platform for al kommunikation 
mellem medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder.

Én samlet kommunikationsløsning

Cisco Unified Communications Manager

Cisco Unified Communications Manager fra Telia 
er én samlet kommunikationsløsning, der forener 
telefoni, mobilløsninger, e-mail, chat, videokonfe-
rence, presence og møderumsfaciliteter. Dermed 
behøver jeres medarbejdere ikke skifte rundt 
mellem fastnettelefon, pc og smartphone – alle 
kommunikationsformer er lige ved hånden.

Endvidere er løsningen skalerbar og nem at admini-
strere for IT-afdelingen.

Løsningen indeholder blandt andet en avanceret 
unified communication-løsning. Den samler telefoni, 
data og video i en og samme løsning. Dermed 
behøver de forskellige teknologier ikke længere 
være adskilt på forskellige netværk og apparater. 
Presenceinformation fortæller, om medarbejderen 
er til stede eller i møde, så man ikke behøver ringe 
forgæves, men kan sende en mail eller chatbesked 
i stedet.

Mere end et telefonanlæg
Cisco Unified Communications Manager er meget 
mere end et traditionelt telefonanlæg. Foruden 
over 600 telefonifunktioner indeholder løsningen 
unified communication, collaboration (samarbejde), 
videokonference, mulighed for fuld mobilintegra-
tion, køsvarbeskeder samt mulighed for avanceret 
call center.

Vi installerer alle de ønskede services på en og 
samme server, der fungerer som din virksomheds 
samlede kommunikationsløsning. Systemet kan 
distribueres over flere adresser i ind- og udland.

Information om møder, opgaver og andet fra din 
virksomheds kalendersystem kan integreres med 
Cisco Unified Communications Manager. I kan også 
integrere med andre applikationer, både interne 
forretningsapplikationer og eksterne løsninger 
som f.eks. sociale medier. Den integration bliver 
yderligere relevant, hvis virksomheden anvender 
call center-funktionen Cisco Unified Contact Center.

Valgfri forbindelse til telenettet
Cisco Unified Communications Manager indeholder 
fra starten alle disse egenskaber, som I kan aktivere 
ved at tilkøbe de nødvendige licenser. Jeres virk-
somhed kan dermed også få adgang til de ellers  
meget komplekse og dyre call center- og CRM- 
funktioner (Customer Relationship Management), 
der normalt kun kendes fra traditionelle, meget 
store telefoncentraler.

 Mere effektive medarbejdere
Unified communication giver en helt ny brugerop- 
levelse. Teknologien omdanner enhver kommunika-
tion til en interaktion, der giver et bedre samarbejde 
– både mellem kollegaer, samarbejdspartnere og 
leverandører. Den øgede interaktion og det øgede 
samarbejde internt såvel som eksternt bevirker, at 
dine medarbejdere sparer tid.

Fordelene gør sig også gældende for IT-afdelingen. 
Den får en sikker og pålidelig løsning, der fungerer 
sammen med din virksomheds øvrige IT-systemer. 
Det betyder, at administration af løsningen bliver 
lettere at håndtere. Endvidere sikrer løsningen 
lavere driftsomkostninger, nemmere implemente-
ring og større valgfrihed og fleksibilitet. En Cisco 
unified communication-løsning kan vokse i takt 
med virksomheden. Den kan udvides med 100% 



backupfunktionalitet. I tilfælde af driftsnedbrud 
på en adresse kan virksomheden implementere 
backupservere på andre adresser.

Alt spiller sammen
Da Cisco Unified Communications Manager er 
en samlet løsning fra én enkelt producent, er din 
virksomhed sikret, at de forskellige elementer i 
løsningen spiller optimalt sammen.

Administration af brugere, telefonsystem og 
datanetværk foretages fra et og samme admini-
strationsværktøj, uanset hvor på nettet admini-
strationsværktøjet placeres. Det eliminerer mange 
af de problemstillinger, der ofte opstår ved rene 
softwareløsninger og de traditionelle telefonsy-
stemer, der kan medføre høje omkostninger til 
funktionsændringer.

Mobiltelefoner er integreret
Forestil dig, at dine medarbejdere altid er tilgænge-
lige – uanset hvor de befinder sig. Med Cisco Unified 
Communications Manager kan du lægge Jabber 
på medarbejderens mobiltelefon. Jabber er et pro-
gram, der giver mulighed for at tale sammen, chatte, 
kommunikere over video og dele skærmbilleder.

Jabber fås som app til alle gængse smartphones. 
Den giver medarbejderne adgang via mobiltelefo-
nen til mange af de faciliteter, de kender fra Jabber 
på pc’en. For eksempel kan de omstille samtaler, 
foretage genopkald og medflytte. De faciliteter 
hjælper til at gøre medarbejderne mere effektive, 
når de er ude af kontoret.

Jabber til mobiltelefonen er en billig og effektiv 
løsning for mobile medarbejdere verden over. 
Sammen med AnyConnect gør Jabber det muligt at 
anvende mobiltelefonen som trådløs IP-telefon på 
alle WiFi-netværk. Det reducerer dyre omkostninger 
til roaming og internationale samtaler med op til 
80%.

Cisco Unified Mobility giver ”one number” på 
visitkortet. Med Unified Mobility ringer mobiltele-
fonen samtidig med kontortelefonen, uanset hvor 
medarbejderen befinder sig. Du kan derfor altid 
besvare indkommende kald, uanset hvor du befinder 
dig. Med Cisco Unified Mobility ringer kunderne  
aldrig forgæves, og omstillingen skal ikke prøve  
flere forskellige numre for at finde en medarbejder.
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Cisco Unified Communications Manager

Det får I

• I administrerer medarbejdernes rettighe-
der centralt.

• Kommunikation på eksisterende datain-
frastruktur giver store besparelser på 
vedligeholdelse af kabling.

• Medarbejdere kan arbejde overalt og være 
en fuldgyldig del af virksomheden, uanset 
om de er hjemme, på hotel, i sommerhus 
eller lignende.

• Tilgængelighedsinformation direkte i 
medarbejderens mailsystem.

• Fungerer på tværs af e-mailteknologier.
• Samtaler via IP – også med jeres samar-

bejdspartnere.
• Et overskueligt brugerinterface sikrer, 

at medarbejderne let kan udnytte alle 
funktioner.

• Mobilintegration sikrer, at mobile 
medarbejdere er en integreret del af 
virksomheden

• Op til 70% besparelse på roaming i 
udlandet.

• Øget fleksibilitet, bedre kundeservice og 
øget omsætning.

• Igangværende samtaler kan flyttes på 
tværs af kommunikationsform.

• I kan gemme og senere dele videokonfe-
rencer.

Fælles collaboration-netværk
Med Cisco Unified Communications Manager 
kan din virksomhed etablere et fælles collabora-
tion-netværk. Dermed fremstår den udadtil som 
en samlet virksomhed, hvor du kan stille om til alle 
medarbejdere uanset deres fysiske placering. Alle 
telefonsamtaler mellem de forskellige adresser 
og afdelinger foregår via IP-telefoni. Jeres mobile 
medarbejdere integreres fuldt ud i virksomheden  
og tilbydes nøjagtig de samme vilkår og funktioner, 
som hvis de fysisk sad på kontoret.

Den indbyggede unified messaging-løsning samler 
ubesvarede opkald, voicemails, mobilsvar, fax og 
e-mails i medarbejderens indbakke. Det reducerer 
spildtid, når alt er samlet på et sted.


