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Softphone. En telefon i din PC eller Mac, för 
dig som uppskattar bra ljudkvalité.

Fördelar med Uno Mjuk 
Vår softphone Uno Mjuk gör 
både intern och 
extern kommunikation 
enklare. Du ser alltid om 
kollegorna är tillgängliga eller 
inte och kan på så sätt bemöta 
de som kontaktar er mycket 
effektivt och professionellt. De 
smarta funktionerna stärker 
det interna samarbetet på 
företaget och gör vardagen lite 
enklare och roligare. 


Några av de smartaste 
funktionerna:

• Snabbknappar till kollegor

• Grafisk statushänvisning 

• Koppla samtal 

• Sms- och chattfunktion

• Flytta pågående samtal till 

mobil 	 

• Samtalslista över alla samtal

• Virtuell röstbrevlåda


Bli en fullfjädrad 
telefonist på 10 min 
Uno Mjuk är kanske världens 
lättaste telefonistapplikation 
att lära sig. Ni behöver inte 
skicka er eller era telefonister 
på en två dagars kurs för att 
komma igång. Det tar inte mer 
än 10 minuter att lära sig de 
funktioner en telefonist 
behöver i sin vardag.

Genom att din dator också blir din telefon får du en enkel allt-i-ett-lösning med 
bra ljudkvalitet. Vi kallar vår softphone för Uno Mjuk. 

 
 
 

Smidig 
sökfunktion

Sms- &  
chattnotifiering

 
 

Enkel att lära 
sig

Otroligt enkel att installera! Allt du behöver är ett USB-headset och tillgång till 
internet, sedan kan du ringa med din Uno Mjuk vart du än befinner dig i världen.

Installera Logga in Ring
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Förvandla din Uno Mjuk till en avancerad 
telefonistvy med ett knapptryck.

Full kontroll på hela 
företaget 
Telefonisten får fullständig 
kontroll på alla medarbetare, 
avdelningar och funktioner på 
företaget med hjälp av 
avancerade funktioner som är 
otroligt användarvänliga. 

Det är enkelt att söka upp 
personer, koppla samtal och ta 
meddelanden. enklare och 
roligare. 


Smidig samtalskoppling 
med drag- & drop

Vi har gjort allt för att det skall 
gå fort att koppla samtal med 
minimalt antal 
knapptryckningar. Flytta 
samtalet enkelt genom att 
grafiskt dra det pågående 
samtalet till den önskade 
kontakten som du vill koppla 
till. Det går att koppla samtal 
både direkt och bevakat.


Svarsgrupper som 
passar alla behov 
Lätt och överskådligt loggar du 
in och ut ur svarsgrupper. Du 
ser snabbt om du och dina 
kollegor är inloggade eller inte.

Det finns möjlighet att parkera 
samtal, ta tillbaka samtal och 
sätta ett samtal på vänt om 
den som söks talar i telefon.

I Uno mjuk har samtliga användare tillgång till ett telefonistgränssnitt utan extra 
kostnad. Du kan enkelt växla mellan standardvy och telefonistvy.

 
 
 

Telefonist-
överblick

Smidig 
samtalskoppling

Logga in och ut 
i svarsgrupper

Komplettera din Uno Mjuk med en Uno mobil för 
ännu mer flexibilitet. Denna kombination kallar vi 
för Uno Tvilling och den innebär att du får båda 
licenserna till ett mycket förmånligt paketpris. 


