
Én komplet 
teleløsning
- kombineret på 3 forskellige platforme



Ring op

Kundeservice0

Tilmeldte agenter:

Birthe Jensen Ledig

DND

Anders Poulsen Optaget

Hans Eriksen Optaget

Henrik Højgaard Ledig

Katrine Pedersen Ledig

Jesper Larsen Ledig

Personer i kø:

Ingen personer i kø23 22 86 02 0:04

Total antal kald i dag:

Gns. ventetid i dag:

Besvarede kald:

Ubesvarede kald:

73

10 sek.

70

3

Ring op

Salg0

Tilmeldte agenter:

Jonas Hansen Ledig

DND

Josephine Nørgaard Ledig

Allan Hansen Ledig

Carsten Johansen Optaget

Helle Møller Optaget

Arvid Carstensen Ledig

Personer i kø:

Total antal kald i dag:

Gns. ventetid i dag:

Besvarede kald:

Ubesvarede kald:

23

8 sek.

22

1

Ingen personer i kø

Alice Sørensen Til møde

Allan Hansen På kontoret

Anders Poulsen Arbejder hjemmefra

Jesper Larsen På farten

Jonas Hansen Til møde

Katrine Pedersen Til møde

Josephine Nørgaard På kontoret

Hans Eriksen På farten

Henrik Højgaard Ude ved kunder

Helle Møller På kontoret

Carsten Johansen Til møde

Birthe Jensen Fri

Arvid Carstensen På arbejde

A

B

C

H

J

Martin Dalgård På arbejde

Milas Møller På arbejde

M

K

Nikolaj Christensen På arbejde

N

A

B

C

H

J

K

M

N

Alle kontakter

Fælles kontaktbog

Mobilkontakter

Kollegaer

Skanderborg

København

Afdelinger

Exchange kontakter

Automatisk profilskifteAktiv profil:     På arbejde

Kontakter Din virksomheds køerSøg i alle kontakterSøg i Alle kontakter

MobiKOM ApS, Wichmandsgade 5F st. tv.

5000 Odense C, Danmark 
+ 45 70 20 32 72

Indgående opkald

Bizfone 

Afvis AfvisTag kald Tag kald

Softphone understøttet i:

Google Chrome Mozilla Firefox

Online omstillingsbord
På Bizfone.dk har du altid det totale overblik over 
dine kolleger.

Hvem betjener virksomhedens telefonkøér? Hvem er 
ledig eller optaget? Arbejder en kollega hjemmefra? 
Bizfone.dk kan altid give dig svaret!

Med Bizfone.dk kan du ringe ud og modtage opkald. 
Du kan logge af og på køer, og med ringeprofiler 
styre, hvordan din telefoni skal opføre sig, når du fx 
sidder i møde eller er på farten.

Ringeprofiler

... og flere funktioner

Køtilmelding

Omstilling

Fælles kontaktbog

Softphone

Medarbejdernoter

Status på kolleger

Visuel telefonsvarer

Busylight integration



Virksomheden i lommeformat
Med Bizfone app’en er du altid forbundet med din 
virksomhed og har alle dine telefunktioner lige ved 
hånden.

Med få tryk kan du styre dine køtilmeldinger, se om 
en kollega er ledig eller optaget, omstille opkald, 
aflytte din telefonsvarer, tjekke din opkaldshistorik, 
styre dine ringeprofiler og meget mere.

Alle medarbejdere med et mobilabonnement fra 
MobiKOM har gratis adgang til Bizfone app’en.

Ringeprofiler

... og flere funktioner

Omstilling

Fælles kontaktbog

Busylight integration

Alice Sørensen

omstil

tilføjnumerisk bloklydløs

Vend tilbage til opkald 00:0713:3713:37

Lars Larsen
0:32

Lørdag

Afspil Ring tilbage Slet

Carsten Johansen
0:12

13:02

Afspil Ring tilbage Slet

NYE BESKEDER

NÆSTE EXCHANGE AFTALEfre
28

Kundebesøg
Mødelokale 5

08:00
11:00

Automatisk profilskifte

Aktiv profil

PROFILER

På arbejde

Ring SenesteKontakter BeskederHjem

Hjem

13:37

KØÈR

6 agenter tilmeldt køen

Kundeservicekø

6 agenter tilmeldt køer

Salgskø

Status på kolleger

Visuel telefonsvarer

Medarbejderinfo

Ad hoc telefonmøde

Tastefunktioner



Skrivebordets klassiker
Bordtelefonen har i flere årtier været en trofast 
følgesvend på medarbejderens skrivebord, og den er 
stadig et vigtigt redskab for mange virksomheder.

Derfor har vi integreret den fuldt ud i vores løsning, 
så når I får et opkald på Bizfone.dk eller på mobilen, 
kan I også modtage opkaldet på bordtelefonen.

Vi garanterer fuld funktionalitet på Yealink-telefoner, 
men understøtter også flere SNOM- og LG-modeller.

Headsets: Telefoner:

Tastefunktioner

Fælles kontaktbog

Busylight integration

Pålideligt hardware

HD lydkvalitet ... og flere funktioner

Omstilling

Træk kald fra kolleger

Nem opsætning

Forstyr ikke (DND)



Wallboard
Et Wallboard giver jer mulighed for at skabe overblik 
over virksomhedens indgående kald, telefonkøer og 
hvilke medarbejdere, der taler i telefon.

I kan selv bestemme, hvad Wallboardet skal vise,W 
fx antal ventende i kø, hvilke medarbejdere, der er 
tilmeldt køérne, svartid og meget mere.

Med drag ‘n drop opsætning er det let at opbygge 
Wallboardet, så det passer til jeres behov. I har 
også mulighed for at brande det med jeres egne 
firmafarver og logo.

Wallboardet er automatisk inkluderet i MobiKOM 
løsning og derfor gratis at benytte.

Busylight
Busylight fra Kuando er en lille lampe, der tydeligt viser 
kollegerne, om en medarbejder er ledig eller optaget. 
Den virker uanset om medarbejderen benytter sin mobil, 
Bizfone.dk eller bordtelefon, og kan nemt placeres på fx 
skærmen eller på skrivebordet.

onsdag d. 25. april 10:07

Alice Sørensen Ledig 113

Helle Møller 2:54 122

Carsten Johansen Ledig 312

Jonas Hansen Ledig 37

Hans Eriksen DND 00

Birthe Jensen 4:34 832

Katrine Pedersen 0:13 821

Peter Bisgård Ekstern --

MobiKOM kø

6
TILMELDT

1
OPTAGET

5
LEDIG

3
I KØ

Internet kø

MobiKOM kø statistik

0
I KØ

40
BESVAREDE KALD

1
MISTEDE KALD

0:03
GNS. VENTETID

0:04
LÆNGST I KØ

99%
SLA

Internet kø statistik

3
I KØ

12
BESVAREDE KALD

0
MISTEDE KALD

0:03
GNS. VENTETID

0:05
LÆNGST I KØ

100%
SLA

Synkron med Busylight

Dag/nat tema

Drag ‘n drop opsætning

Brug jeres farver

Statistik på kald

Opsæt flere skærme



Kø

UK - Support Optag Ikke Kald

Kø

DK - Salgskø

Kø

UK - Support Optag Kald

Ringemetode
Alle ledige samtidigt

3 Agenter

∞ sek. maks

∞ i kø maks

Kø

UK - Vagtkø

Kø

DK - Kundeservicekø

Åbningstider

Engelske Åbningstider

Åbningstider

Danske Åbningstider

Indenfor åbningstiden

Indenfor åbningstiden

Undtagelser

Man - Fre
08:00 - 16:00

Lør - Søn
Lukket

Tastemenu

UK - Optagelse Valg

Tast 1: Optag kø

Tast 2 : Ej optag kø

Intet svar

Tastemenu

DK - Tastemenu

Speak

UK - Welcome

Speak

DK - Velkomsthilsen

Speak

UK - We’re Closed

Speak

DK - Lukket Speak

Ring mig op

DK - Ring mig op i morgen

Landekodestyring

UK/DK Kaldsfordeling

Telefonsvarer

Vi har travlt - Læg en 
besked

Hovednummer

70 20 32 72

1 2

1 2

Ring op
og prøv
flowet

Med 
callback

Et tilpasset telefonsystem

Funktionerne:

Et kaldsflow fra MobiKOM sikrer, at jeres kunder, 
kolleger og samarbejdspartnere kommer nemt 
og hurtigt igennem til den rigtige afdeling eller 
medarbejder - hver gang.

Til venstre ses et eksempel på, hvordan et 
kaldsflow kan se ud, men det kan naturligvis 
altid skræddersyes præcis til jer - uanset hvor 
lille eller stor jeres virksomhed er.

Hovednummer

Telefonsvarer

Velkomsthilsen

Speaks

Tastemenu

Åbningstider

Telefonkøer

Landekodestyring

Ring mig op

Telefonmøder

Jeres eget ventemusik

Variabelt kaldsflow

Indtrækningsgrupper

Åben API

Callback på køer

Fax



Lynhurtigt internet
En sikker og hurtig internetforbindelse er livsnerven 
for den moderne virksomhed. Med internet fra 
MobiKOM får I 24 timers døgnservice og en 
prioriteret linje, så jeres telefoni altid er sikret den 
nødvendige kapacitet.

MobiKOM kan både levere Fiber og XDSL, og 
begge dele giver mulighed for at oprette 
hjemmearbejdspladser, sådan at jeres medarbejdere 
får mere fleksibilitet i en travl hverdag.

Internettet leveres på netværk fra
TDC og SE med en oppetid på 99,9%.

Vi anbefaler en fiber-forbindelse, hvis 
I sender/modtager store filer, har 
mange medarbejdere og benytter 
større webbaserede programmer.

FIBER

1000/1000 Mbit
Op til

Vi anbefaler en xDSL-forbindelse, hvis 
I sender/modtager e-mails, surfer på 

nettet og benytter mindre 
webbaserede programmer.

XDSL

150/50 Mbit
Op til

Leveres af:

Dedikeret telelinie

Oppetid på 99,9%Hjemmearbejdspladser

24 timers døgnservice



MobiKOM tilfredse kunder
Se her, hvad andre virksomheder siger, om deres valg af erhvervstelefoni 
fra MobiKOM. Se videoer og �ere udtalelser på mobikom.dk

Chris tina Rehnquist, Ansvarlig for indretning og design hos Milton Huse A/S

”Vi havde problemer med vores tidligere selskab og stod overfor et skifte. Vi fik anbefalet 
MobiKOM, og fik derfor arrangeret et møde med dem, hvor vi fik nærmere information om, 
hvem MobiKOM var og hvad de kunne. Vi er SÅ glade for vi valgte MobiKOM! Vi har ingen 
problemer og har vi spørgsmål eller rettelser til noget får vi lynhurtigt hjælp. Vi giver 
MobiKOM de varmeste anbefalinger.”

Allan Staunstrup, EDB-ansvarlig hos STS-Biler A/S

“Vi valgte MobiKOM fordi vi havde brug for en fleksibel, funktionel og åben telefoniløsning, 
som kunne leve op til vores krav. Alt dette kan vi nu med valget af løsningen fra MobiKOM. 
Det er fantastisk brugervenligt, selve opsætningen og tilpasning af funktioner som 
åbningstider, velkomsthilsner, kaldsflow og telefonkøer er fantastisk nemt. Vi er meget 
tilfredse med løsningen og sætter stor pris på den kompetente service og vejledning fra 
MobiKOM.”

Gert Rueholm Kristensen, IT- administrator hos Versalift A/S

“Det er meget vigtig for os at vores samarbejdspartner på telefoni-siden, kan levere 
fungerende telefoni samt hurtig og kompetent support, hvis vi har brug for det. Så da at 
vi skiftede til MobiKOM som vores telefoni leverandør, var det for det første med ønsket 
om en ren mobil løsning – et nem og fungerende omstillings bord samt en meget 
fleksibel løsning som var nemt at ændre og opsætte efter vores behov.Alle disse ting fik vi 
opfyldt og meget mere i Bizfone løsningen fra MobiKOM.Vi er rigtig glade for 
samarbejdet med MobiKOM og kan varmt anbefale dem til andre.”

Claus Meilvang, Regnskabs- og personalechef i Calwin A/S 

"For os lå der flere ting i at vælge MobiKOM som ny leverandør af telefoni: For det første ligger de 
lokalt, for det andet kan de tilbyde en konkurrencedygtig pris, og for det tredje har de mange års 
erfaring med telefoniløsninger, og det er vores indtryk, at de har kompetencerne i orden. 
MobiKOM´s løsning er brugervenlig og giver et godt overblik over vores telefoni."



Om os
MobiKOM udviklede og lancerede Danmarks første Mobile 

Omstillingsbord til Smartphones i 2011 og i dag er vi et dansk 
teleselskab, som leverer telefoniløsninger til erhvervslivet. Vi 

fortsætter derfor med at forbedre og udvikle vores produkter, 
så de lever op til vores kunders behov og forventninger om, at 

vi er et af Danmarks førende teleselskaber til erhvervslivet.

Vi vil gerne gøre tingene mere enkelt og gennemskueligt. 
Derfor har vi valgt at tilbyde erhvervslivet en fremtidssikret 
telefoniløsning hvor alt funktionalitet er inkluderet i prisen. 

Vi tror på, at vi med vores kompetencer og erfaring i branchen 
kan skabe loyale og tilfredse kunder ved, at tilbyde dem 

løsninger hvor der er frihed til at bruge alle vores funktioner 
og samtidig tilbyde kunderne, at der ikke er nogen form for 

binding på vores løsning.

Startet i 2011 +30.000 brugere +400 erhverskunder



Kan du se forskel på pakkerne?
Bare rolig... MobiKOM har ikke forskellige pakkestrukturer.

I stedet giver vi jer adgang til al vores funktionalitet, hvor nye funktioner og 
opdateringer følger gratis med.

Det giver jer fleksibilitet til at bruge produktet præcis som det passer ind i 
jeres virksomhed.

Hvis I er interesseret i at høre mere om MobiKOMs telefoniløsning, så står 
vi klar til at hjælpe. 

PremiumBasic

… og meget mere… og meget mere

Velkomsthilsen 

Ventemusik 

Åbningstider 

Tastemenuer 

Omstillinger af omkald 

Optag samtaler 

Telefonmøder

Se kollegaers status 

Opkaldshistorik 

Gratis interne kald 

Landekodestyring 

Bizfone App

Bizfone.dk

Statistik

Wallboard 

Skræddersyet kaldsflow

Microsoft Teams  

Velkomsthilsen 

Ventemusik 

Åbningstider 

Tastemenuer 

Omstillinger af omkald 

Optag samtaler 

Telefonmøder

Se kollegaers status 

Opkaldshistorik 

Gratis interne kald 

Landekodestyring 

Bizfone App

Bizfone.dk

Statistik

Wallboard 

Skræddersyet kaldsflow

Microsoft Teams  

MobiKOM ApS - Wichmandsgade 5F st. tv. - 5000 Odense C - mobikom@mobikom.dk - 70 20 32 72


