FÅ EN HOSTED TELELØSNING
Skift jeres fysiske anlæg ud

Fysiske anlæg
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Gamle fysiske telefonanlæg har været en fast bestandel hos mange
virksomheder i mange år. Et fysisk telefonanlæg stiller store krav til
vedligeholdelse, da det er afhængigt af hardware, som hurtigt bliver forældet.
Og går anlægget pludseligt i stykker, kan det true hele virksomhedens
kommunikation. Og hvad gør man så, hvis uheldet er ude?
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Mange sidder i saksen hos deres nuværende udbyder, da det ofte kræver et
teknikerbesøg, som både kan være dyrt og tidskrævende.

Så synes du, det er på tide at skifte til en tidssvarende og meget
mere sikker løsning?

14%

IP *

Som diagrammerne viser, har flere og flere virksomheder set fordelene ved at
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skifte til IP-telefoni.

2015

ISDN ***

55%

Hosted telefoni*
Traditionel fastnet**
Flere fastnetlinjer***

36%

9%

Side 1

En Hosted-løsning
Med en Hosted-løsning, flytter vi jeres teleløsning op i “skyen”. Det betyder, at
I slipper for jeres fysiske anlæg. Ved at flytte jeres teleløsning op i “skyen” får
I en mere sikker løsning, som både er nemmere og billigere at vedligeholde,
hurtigere at opdatere med nye funktioner, og som er meget mere
brugervenlig.
Hele løsningen leveres af MobiKOM, som sikrer, at det hele fungerer - præcis
som I ønsker det.
I er derfor sikret et højt serviceniveau og en mere fleksibel og funktionel
teleløsning - så jeres virksomheds kommunikation er fremtidssikret.

Fordele ved MobiKOM:
En fremtidssikker teleløsning, som aldrig bliver forældet.
En driftsikker platform, med de nyeste og mest innovative funktioner.
Hurtig support fra os, eller online “Gør-det-selv”.
Konkurrencedygtige priser på abonnementer.
I har altid jeres telefoni lige ved hånden. App, browser og bordtelefoni
samlet i én løsning.
Bliver I flere eller færre medarbejdere, så skaleres løsningen nemt efter
jeres behov.
Ingen binding - vi lever af tilfredse kunder!
Alle medarbejdere får fuld funktionalitet til rådighed.
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Kom nemt i gang med MobiKOM
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I modtager et komplet
tilbud, udspecificeret med
relevante informationer
om priser, funktioner mv.

Vi tager en snak sammen
med jer, omkring jeres
ønsker og behov.

Vi leverer og installerer hele
løsningen, så I er kørende,
så snart I er fri af jeres
nuværende løsning.

Vi står for opsigelsen af jeres
eksisterende teleløsning, og sikrer
samtidigt, at jeres eksisterende
numre flyttes til MobiKOM.

Vi sørger for at det hele
fungerer, og kan samtidig
hjælpe med træning i systemet.
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Spar penge ved at skifte til MobiKOM
Med MobiKOM får I muligheden for, at spare mange penge på jeres teleløsning. Vi har nemlig konkurrencedygtige priser på
mobil og VoIP, og I undgår samtidig omkostningstunge serviceaftaler på jeres fysiske anlæg.
Men er billige priser det eneste, der betyder noget?
Nej, for det er ikke nok med billige priser, for at I har den mest optimale teleløsning. Med MobiKOM får I de bedste
værktøjer, til at håndtere det daglige arbejde på telefonerne. Med smarte funktioner, der skaber en øget fleksibilitet,
optimeres jeres indtjeningspotentiale, da jeres medarbejders daglige arbejde/samarbejde effektiviseres. Og med effektive
medarbejdere, kan jeres kunder få en endnu bedre oplevelse – når de er i kontakt med jer.
Så sænk omkostninger og øg indtjeningen - Skift til MobiKOM allerede i dag.

Send os jeres seneste regninger
Vi ser ofte, at vores konkurrenter sender uigennemskuelige regninger og ofte flere forskellige.
Det kan derfor være svært at gennemskue, hvad man egenligt betaler for sin teleløsning.
Ved at sende os jeres seneste regninger kan vi hjælpe med til at gennemskue, hvad I reelt
betaler for jeres nuværende løsning.
Vi kan med jeres regninger sikre, at vi giver et tilbud, der matcher jeres behov
for taletid, service og funktionalitet.

Det er nemlig billigere at fastholde eksisterende kunder, end at skaffe nye! Så hvad der er
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Hør nærmere...
Overvejer I, at skifte jeres fysiske anlæg ud? Så kontakt os.
Vi kan tilbyde en uforpligtende snak omkring jeres behov og forventninger - til én
komplet løsning.
Kontakt MobiKOM allerede i dag, så vi kan hjælpe med til at løfte jeres daglige
kommunikation.
Vejen dertil er kortere, end I måske lige tror.
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