
Uno Mobil. En mobil växel för dig med höga 
krav på funktion och flexibilitet.
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Låter du företagsväxeln flytta in i din mobil får du tillgång till växeln var du än 
befinner dig. Med vår mobila växel, Uno mobil, blir du dessutom oberoende av 
vilken operatör du använder.

Fungerar med samtliga operatörer, 
perfekt om du har långa bindningstider 
Vi har gjort det enkelt för er att ha vilken, eller 
vilka, mobiloperatörer som helst. Hos oss kan du 
börja med en mobil växel och behålla din 
befintliga operatör. Långa bindningstider är alltså 
inget problem. Dessutom finns möjlighet att 
komplettera med andra licenstyper och byta 
operatör när som helst.


Välj vilket nummer som ska visas när 
du ringer 
Växeln har en funktion där du själv kan välja om 
du vill visa fastnummer, mobilnummer eller 
växelnummer när du ringer ut. Du kan också 
välja vilket nummer du vill bli nådd på, oavsett 
vart du befinner dig. Internt kan ni dessutom 
använda er av kortnummer.  
Om du inte har Uno som mobiloperatör krävs det 
att du har ett s.k. MEX abonnemang från din 
mobiloperatör för att kunna välja vilket nummer 
du ska visa. Fördelen med denna typ av 
abonnemang är att dina kollegor ser att du sitter 
upptagen i telefon även när du ringer ut från din 
mobil.


Kollegor kan koppla samtal ut till din 
mobiltelefon  
Med enkelt handhavande kan receptionister, 
telefonister och kollegor koppla de som söker 
dig ut till din mobiltelefon från sin:


• Uno Mjuk


• Uno Mobil

• Uno Fast
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Smart app som ger dig koll på 
kollegorna 
Kommunicera effektivare på jobbet med vår 
smarta app. Med appen kan du enkelt se vilka 
som sitter i möte eller pratar i telefon (linjestatus). 
På samma sätt kan du själv sätta en 
statushänvisning så att andra kan se om du är i 
möte, på semester eller lunch. I appen kopplar 
du samtal direkt eller övervakat med en enkel 
knapptryckning och chattar med kollegorna, ser 
din samtalshistorik och mycket mer. Vi har också 
gjort det möjligt att ringa över Wi-Fi, så att ni kan 
minska kostnaderna vid utlandsresor. Appen 
fungerar med iOS, Windows och Android.


Enkelt att logga in och ut ur 
svarsgrupper 
Du ser enkelt och överskådligt vilka svarsgrupper 
du är inloggad i och inte. Som ansvarig för en 
grupp är det enkelt att lägga till eller ta bort 
deltagare. Med vår app får du helt enkelt en 
otroligt smidig kommunikation.


Fungerar både med och utan app 
Uno Mobil App är ett måste för dig med en 
smartphone då den är lika fantastisk att använda 
som den är lätt att installera. Självklart behöver 
du inte jobba utifrån appen hela tiden, samtal 
kan t.ex. göras direkt via samtalsfunktionen på 
din mobil som vanligt.

Har du inte en smartphone har vi givetvis gjort 
det möjligt att kunna använda vår mobila växel 
helt utan app:

• Att koppla samtal i Uno Mobil är enkelt. Under 

ett pågående samtal är det bara att trycka *#*. 
En röst läser upp dina val: Tryck 1 för att 
koppla samtalet vidare, tryck 2 för att ringa upp 
ett nytt samtal o.s.v. Välj det val som passar dig 
för tillfället. Du behöver inte lära dig massor av 
kommandon. Du har alltid en röst som ger dig 
instruktioner.


• Hänvisa dig genom att ringa ert företags 
hänvisningsnummer och tryck 1 för att sätta 
dig på möte, 2 för lunch eller 3 för upptagen 
osv.


