
Integrera IT-systemen med växeln. Det gör inte bara att ni jobbar effektivare 
internt, servicen blir bättre och ni får ännu bättre koll på era kunder och nyckeltal.

API-integrationer ger bättre koll och större 
möjligheter.

Integrera är oftast enklare än du tror 
De flesta företag har numera moderna, ofta 
molnbaserade IT-system som hanterar CRM, 
ekonomi- och affärssystem Det gör det enklare 
att integrera dem med andra system. Dessutom 
har vi utvecklat färdiga kopplingar till de 
vanligaste systemen och webbaserade 
tjänsterna.


Data i realtid med Dashboard 
Vill du visa information från flera olika system på 
ett och samma ställe i realtid? Förutom 
telefonistatistik kan ni t.ex. komplettera med 
backlogg på mailärenden, dagens 
totalfakturering eller varför inte antal besökare på 
er hemsida i realtid? Allt visas lättöverskådligt på 
en TV, projektor eller datorn. Det som mäts och 
följs upp blir ofta gjort och får du återkoppling i 
realtid kan du agera precis när det behövs.


Spara tid med Click to Call  
Med funktionen ”Click to Call” är det bara att 
klicka på alla telefonnummer du hittar på webben 

eller i ditt CRM-system. Din softphone öppnas 
då automatiskt och ringer samtalet. Det sparar 
massor av tid och du slipper kopiera och klistra 
in nummer när du sitter och ringer. 


Omedelbar identifiering med CRM 
pop-up 
En av våra mest uppskattade integrationer ser till 
att kundkortet i CRM-systemet automatiskt visas 
när en kund ringer. På så sätt blir det enkelt att 
ge ett bra bemötande och det går snabbt att 
börja hantera ärendet. Det går också att ställa in 
om du hellre vill att ett kundkort i affärssystemet 
eller ärendehanteringssystemet ska visas i stället.


Ett axplock av färdiga integrationer 
Vi har redan i dag en hel del färdiga kopplingar 
men skulle du sakna en populär leverantör är du 
varmt välkommen att skicka in ett önskemål till 
oss. Maila support@unotelefoni.se så tar vi tag i 
ditt förslag.
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Lync-integration. Tillgång till alla funktioner i 
Uno, direkt via Lync-applikationen.
Ta emot samtal på ditt publika telefonnummer och ring till omvärlden via Uno´s 
växel med Microsoft Lync-applikationen.  


Tillgång till alla trevliga växelfunktioner  
Väljer ni att integrera Lync med oss får ni tillgång 
till alla våra växelfunktioner, hänvisningssytem 
och många andra tjänster. 


Mobilintegration 
När det ringer in på ditt fasta telefonnummer 
ringer det både i din Lync-applikation och i din 
mobiltelefon samtidigt. Detta löser vi oberoende 
av mobiloperatör, eventuella 
vidarekopplingsavgifter bjuder vi på.


Full mobilintegration med Uno 
Mobilabonnemang 
Med mobilabonnemang från Uno kan vi förutom 
att se till att det ringer både i din Lync-
applikation och i din mobiltelefon vid 
inkommande samtal. Kan vi även se till att det 
händer samma sak när det ringer in på ditt 
mobilnummer. 
 
Integrerad hänvisning och linjestatus 

Sätter du dig upptagen i din Lync-applikation 
stänger du din anknytning även i växeln och de 
som ringer får höra att du är upptagen. När du 
pratar i telefon, både i applikationen och i 
mobilen, ser dina kollegor att du är upptagen i 
telefon.


Vad är det för tekniska förutsättningar 
som krävs? 
 
Följande krav ställs på er Lync-server för den här 
tjänsten:


• Egen Lync-server med rätt licenser från 
Microsoft.



