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Tack för att ni visar intresse 
för Bredband2:s molnväxel
Nu är marknadens mest funktionsrika 
och kostnadseffektiva molnlösning 
tillgänglig för ert företag.

Senast uppdaterad 27/02/17



Makalös
”Vi hade nått ett prestandabehov som inte uppfylldes av vår dåvarande 
kommunikationslösning. Det var då Bredband2 kom in i bilden.”

– Jacob Lundberg, IT-ansvarig Makalös

Makalös har följande tjänster

• Internettjänst 100/100 Mbit/s

• Punkt till punkt – Ethernettjänst

• Telefoni

Preiss-Daimler F ibreglass AB

”Vi hade som mål att hitta en partner som uppfyller alla våra önskemål och som 
bygger lösningar som håller även i framtiden. Bredband2:s kommunikationslösning 
täckte alla våra behov och deras expertis gav oss stöd i våra beslutsprocesser. Samarbetet 
har fungerat smidigt från första samtalet ända till leverans. Vi kände oss verkligen i 
fokus, något som är ovanligt i branschen”

– Mersed Grbic, Preiss-Daimler Fibreglass AB

Om Makalös
Makalös AB är ett företag specialiserat på telemarketing, 
försäljning av prenumerationer, medlemsvärvning, 
marknadsundersökningar, samt kund- och servicesamtal. 
Med tre olika kontor ställs det höga krav på kommunikation 
och driftsäkerhet, både mellan kontoren och ut mot Internet.

Preiss-Daimler Fibreglass använder Bredband2:s 
helhetslösningar innehållandes bl.a. Molnvväxel-
tjänster samt Datakommunikation via fiber.



SNABB SÄKER OCH  
PRISVÄRD KOMMUNIKATION
En anslutning via optisk fiber är grunden till framtida kommunikationstjänster. Det 
är storföretag och forskare överens om. Därför har vi på Bredband2 skaffat oss 
spetskompetens inom fiber, vilket gjort oss till en av de största leverantörerna i Sverige. 
Vi är även en av de pålitligaste och mest erfarna. 
 Via vårt högkapacitetsnät erbjuder vi dig ett av  marknadens bredaste utbud: från 
enklare bastjänster till avancerade tjänster för kvalificerade behov. 
 Men viktigast av allt, vi har en organisation byggd för snabb, personlig och 
flexibel service. Det är inte kunder i vår bransch bortskämda med.

Bredband2 bäst i test och rustat inför framtiden
Bredband2 levererar internet-, telefoni- och 
datacentertjänster via fiber, vilket gör oss och 
våra kunder väl rustade inför framtiden. Vår 
organisation ger dig kvalitet i både produktion, 
leverans, service och support. 
 Tester som genomfördes mellan 2008 och 
2014 av Internet-användare på Bredbandskollen 
visar att vår bredbandstjänst är snabbast 7 år 
i rad vad gäller svarstider i konkurrens med 
Sveriges största operatörer.

Garanterad tillgänglighet
Bredband2 använder all tillgänglig teknik 
för att förhindra driftstörningar. Nätet är 
ett renodlat Cisco-nät byggt i en redundant 
ringstruktur. Skulle till exempel en kabel kapas 
vid grävarbeten tar en annan över kapaciteten 
sekundsnabbt. Stamnätet övervakas varje 
sekund året om. Därför kan vi garantera maximal 
tillgänglighet och tillförlitlighet.

Hög servicenivå är inbyggd i organisationen
Bredband2’s service får högt betyg. Kanske för 
att Kundtjänst sitter tillsammans med övriga 
delar av företaget. Vårt personliga engagemang 
skiljer oss från våra konkurrenter. Vanliga 

omdömen från kunder är ”snabba”, ”personliga” 
och ”flexibla”. Ringer du oss kommer du direkt 
till den som kan hjälpa dig. Det gäller även i 
offertprocesser där vi är med dig hela vägen i 
mål och om något går på tok eller du inte är nöjd.

Visste du att…två optiska fibrer kan transportera 
samma  informationsmängd som hela Sveriges 
kopparnät för tele- och datakommunikation gör 
idag?

Bredband2 fokuserar på framtidens 
teknologi och är en ledande leverantör 
av kraftfulla bredbandstjänster i fiber-
baserade nät. Vi är en utmanare och 
erbjuder både avancerade företagstjän-
ster samt ett brett utbud av tjänster till 
privatmarknaden. Bolaget är en av Sver-
iges största leverantörer av fiberaccesser 
med över 150 000 bredbandskunder. 
Bredband2 grundades 1989 och har cirka 
4000 aktieägare. Aktien handlas på First 
North-listan under kortnamnet BRE2.
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Välj din molntjänst
Alltid tillgänglig molnväxel
Oavsett var du och dina medarbetare befinner er är växeln 
tillgänglig. Dygnet runt, året om. Du kan vara nåbar via fast 
telefon, mobil, dator eller en kombination av dessa. 

Nya kontor, avdelningar och medarbetare integreras 
omgående och enkelt. Inga förkunskaper krävs. Alla får sin 
egen anknytning och medarbetare på olika kontor kan svara 
på inkommande samtal till huvudnumret. Är ett kontor 
underbemannat eller överbelastat kan samtalen snabbt styras 
om till ett annat så att alla samtal besvaras. Så länge du har en 
internetanslutning kommer din molnväxel att fungera.

Du lägger till funktionerna själv
Molnväxeln är enklare än du tror. Det går snabbt att ändra; 
lägga till eller ta bort tjänster. Jämfört med en traditionell växel 
där ni måste beställa ändringar och vänta på att någon ska 
utföra dem.

Molnväxeln utvecklas ständigt med nya funktioner som ni 
direkt kan börja använda via ett enkelt gränssnitt. Bredband2 
ansvarar för funktionerna, ni fokuserar på er kärnverksamhet.

Tillval
SVARSGRUPP  

SVARSGRUPPSÖVERVAKNING 

AVANCERAD RAPPORT 

TELEFONKONFERENS

VIDEO 

KALENDERSTYRD HÄNVISNING  
(endast MS Exchange) 

SVARSSERVICE

SAMTALSINSPELNING

GEMENSAM RÖSTBREVLÅDA

LYNC-INTEGRATION 

INSPELNING AV RÖSTMEDDELANDEN 

DISTANSUTBILDNING   

UTBILDNING PÅ PLATS 

MOBIL
En telefoniväxel 

tillgänglig i mobilen

FAST
En modern 

kontorstelefon

SOFT
Ring via din dator

KOMBO



En telefoniväxel tillgänglig i mobilen ser vi som en självklarhet. Det finns få saker som 
människan älskar mer än sin mobiltelefon och orsaken till detta är att det ibland känns 
som att den kan göra allt. Det stämmer delvis, eftersom den nu även kan styra ert 
företags hela molnväxel. 

Ditt fastnätsnummer blir mobilt 
Skulle det inte vara praktiskt att visa ditt 
fastnätsnummer när du ringer ut från din 
mobiltelefon? Vi tycker det. Därför kan du göra 
just det. Dina medarbetare ser även att du är 
upptagen i telefon när du ringer ut från din 
mobil. Vill du använda dig av kortnummer så kan 
du göra det, inga konstigheter. 

Du är lätt att nå 
Om ditt företag har en receptionist kan denna 
med ett enkelt knapptryck koppla de som söker 
dig vidare till din mobiltelefon. Samma gäller 
för dina medarbetare. Trots att du är på språng 
blir upplevelsen samma som om du satt på ditt 
kontor. 

Operatörsoberoende.
Vi lägger ingen värdering i vilken operatör ni 
väljer för ert företags mobiler. Vår molnväxel 
fungerar med samtliga mobiloperatörer!

Fungerar även utan appar 
Du kan självklart även använda växel-
funktionaliteten utan appen genom vanliga 
telefonknappar. Koppla vidare samtal, ringa upp 
ett nytt nummer eller hänvisa. Vår detaljerade 
manual förklarar möjligheterna. 

Mobil
Företagsväxel i din mobil.  
Enkelt och oberoende av mobiloperatör

OPERATÖRSOBEROENDE



Molnväxel Mobil App
Ett måste för dig med en iPhone,  
Android eller Windows mobil
När du är på språng vill du ha samma växelfunktioner som om du vore på kontoret. 
Därför har vi utvecklat en mobil app som gör just det, ger dig tillgång till funktionerna 
när du inte sitter vid datorn.

Välj vilket nummer du vill visa
Fastnätsnummer, mobilnummer eller 
växelnummer när du ringer ut.

Ring och ta emot samtal över Wi-Fi och 3G/4G.
Speciellt bra när du befinner dig i utlandet. 

Visa tillgänglighet 
Knappa dig på möte, semester, tillgänglig osv. Du 
kan även schemalägga framtida hänvisningar.

Se dina medarbetare grafiskt
Du får snabbt en överblick över vad dina 
medarbetare gör just nu. Är de tillgängliga för 
samtal? Sitter de upptagna i möte? Du kan t.o.m. 
se om de talar i telefon (linjestatus).

Välj vilket nummer du vill visa
Välj om du skall visa ditt fastnätsnummer, mobil-
nummer eller växelnummer när du ringer ut.

Tillbakaringning
Tillbakaringning via växeln gör det möjligt att 
göra stora besparingar på mobilräkningen när du 
är i utlandet.

Samtalshistorik och röstbrevlåda
Se din samlade samtalshistorik och lyssna av 
dina meddelanden i den ordning du vill.

Logga in och ut ur svarsgrupper
Du ser lätt och överskådligt vilka svarsgrupper 
du är inloggad i och inte. Om du ansvarar för 
bemanning för de olika svarsgrupperna kan du 
tillsätta fler eller ta bort resurser i en svarsgrupp 
med en knapptryckning.

Chatt
Vår app ger dig även möjlighet att chatta med din 
medarbetare.





Soft
En telefon i din PC eller Mac,  
för dig som uppskattar bra ljudkvalité.
De flesta har en dator idag som de utför delar av sitt arbete med.  
Sitter du på kontor är det ännu mer praktiskt att faktiskt kunna ringa via din dator.  
Låt datorn vara din telefon.

Enkelt att komma igång 
Koppla in ditt headset i datorn, ladda ner 
programmet, logga in och du är klar. Så länge du 
har internetuppkoppling på datorn kan du ringa 
och ta emot samtal oavsett var du är i världen. 

Skicka SMS till en eller flera samtidigt 
Ibland vill man skicka SMS istället för att ringa, 
därför finns det möjlighet att göra detta via 
programmet, enkelt och smidigt.

Med mera
I Soft kan du även logga in och logga ut 
ur svarsgrupper, boka konferenser, skapa 
kontaktlistor och se din samtalslogg med  mera.
Välj att visa ditt fastnätsnummer, mobilnummer 
eller växelnummer när du ringer ut.

Visste du detta om telefonens historia?
Många tror att det var Alexander Graham Bell som uppfann 
telefonen, men det var faktiskt Antonio Meucci. Dock var 
han var för fattig för att ha råd med avgifterna för sitt  
patent och fem år senare ansökte Bell om patentet istället.



Underlätta för receptionisten
Låt dem använda Soft

Full kontroll på hela företaget
I detta läge får ditt företag en komplett 
telefonistplats. Telefonisten får fullständig 
kontroll på alla medarbetare, avdelningar och 
funktioner på företaget.

Enkel sökfunktion
Det är enkelt att söka upp personer, koppla 
samtal och ta meddelanden. I Molnväxeln går 
det bra att koppla samtal både övervakat och 
oövervakat.

Koppla samtal snabbt
Vi har gjort allt för att det skall gå fort att koppla 
samtal med minimalt antal knapptryckningar.
 
Full kontroll på samtalen
Det finns möjlighet att parkera samtal, ta tillbaka 
samtal och sätta ett samtal på vänt om den som 
söks talar i telefon.

Logga in och ut ur svarsgrupper
Lätt och överskådligt loggar du in och ut ur 
svarsgrupper. Du ser snabbt om du och dina 
medarbetare är inloggade eller inte.

Det tar endast ett par minuter att bli en 
fullfjädrad telefonist
Soft är kanske världens lättaste telefonist-
applikation 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.

Gemensam global Telefonist
Via tillvalet Global kan ni skapa 
ringgrupper där de olika ländernas användare 
hjälps åt att svara. För att ni aldrig ska behöva 
tappa ett samtal eller skapa lokal närvaro. Det 
går till och med att införa en central telefonist 
som besvarar alla växelnummer i alla länder, 
utan dyra vidarekopplingar och fördröjningar. 

I Soft kan du med en enkel 
knapptryckning förvandla en 
telefon i din dator till ett avancerat 
växelgränssnitt. En Receptionist 
är oftast den största lyssnaren på 
bolaget. Det är Receptionistens 
uppgift att snabbt och enkelt koppla 
ihop medarbetare, leverantörer och 
kunder med varandra. Därför kräver 
de ett system som hjälper dem att 
göra just detta, snabbt och effektivt.

RECEPTIONISTVY

TIPS



Fast
Traditionell telefon med muskler 
När du får en telefon av oss så ser den troligtvis 
likadan ut som en telefon du använt tidigare. 
Det är meningen. Vår styrka ligger inte i det 
du ser, utan det som ligger bakom. Nämligen 
funktionerna och enkelheten. När du får din 
telefon skickad till dig behöver du bara koppla in 
den i ditt internetuttag. Den konfigurerar sig själv 
på någon minut och du är redo att köra igång 
med numret du har valt. 

När din telefon är igång kan du ta med den 
vart du vill i världen. Så länge du har en 
internetuppkoppling där du kan koppla in din 
telefon, kommer den fungera på samma sätt 
som på kontoret. 

Knappa dig fram
Du kan göra det mesta med din fasta telefon, 
koppla samtal, se status på kollegor, etc. 
Allting styrs via molnet, du behöver bara en 
internetanslutning. 

Skrivbordstelefoner
Vi erbjuder tre olika varianter av skrivbords-
telefoner som täcker de flestas  behov.

Konferenstelefon
I Fast finns stöd för att ansluta en 
konferenstelefon.
 
Trådlösa telefoner
I Fast kan vi integrera DECT- telefoner.

Anpassad ringsignal
Använd olika ringsignaler på olika svarsgrupper 
eller inkommande nummer.

Funktionaliteten beror på vilken typ av telefon du väljer.

Visste du detta om telefonens historia?
Meucci uppfann telefonen, som han kallade ”teletrofono”, för 
att hans fru lätt skulle kunna kontakta honom på hans kontor. 
Hon var ofta sängliggande på grund av svår reumatism.



Ytterligare funktioner
Som du kan se fram emot med Molnväxeln
Nedan finns några av våra favoritfunktioner som gör Molnväxeln spännande.

Ring gratis inom växeln 
Det skall inte kosta att ringa en medarbetare, 
därför ser vi till att samtalet är gratis, oavsett om 
kollegan svarar i jobbmobilen, datorn eller fasta 
telefonen.

Ett nummer till alla enheter
När någon söker dig ringer det på alla dina 
enheter samtidigt. Du kan även flytta pågående 
samtal mellan enheter.

Global kontaktlista
Du har hela ditt företags kontaktlista tillhands 
vart du än är. Via den kan du hänvisa samtal, se 
kollegors status, lyssna av röstmeddelande mm.

Chatt
Kontaktlistan ger dig även möjlighet att chatta 
med dina medarbetare via alla enheter.

Boka telekonferens
Behöver du boka en telefonkonferens så kan du 
göra det snabbt och enkelt via din molnväxel.

Admingränssnitt på webben
Du kan även sköta allt relaterat till din växel via 
vårt enkla webbgränssnitt.

Rapport
Du får tillgång till en enkel rapport via e-post 
varje månad.
 
Ha koll på dina medarbetare på webben
Får ni inte installera applikationer på era 
datorer är vår smarta kontaktlista ett perfekt 
komplement till Mobil eller Fast.

Visste du detta om telefonens historia?
Redan 1892 skapade L.M. Ericsson den första telefonen med både 
högtalare och mikrofon i handenheten. Det var världens första 
bordstelefon och fick smeknamnet ”taxen” efter sitt utseende.



Svarsgrupp
Service och vägledning till era kunder
Ingen gillar att stå i kö eller att kopplas fel. Därför bestämmer ni fullt ut hur 
upplevelsen skall vara för den som ringer in. Spela upp musik, meddelanden, köplats 
eller beräknad svarstid.

Kundunikt välkomstmeddelande
Antingen spelar ni in det själva eller så hjälper vi 
er. Ert företag känns personligt och modernt.

Öppettider
Ni administrerar själva Öppettider i 
svarsgrupperna och Ni kan även sätta upp 
speciella budskap vid t.ex. högtider.

Automatiska Regler
För att snabbt styra kunderna till rätt person 
och uppnå kortast väntetid krävs det regler.  
Genom reglerna bestämmer ni ringordning 
på era agenter eller om ni vill att det ringer på 
den agent som varit längst ledig? Ni kan även 
låta det ringa på agenterna beroende på deras 
kunskapsnivåer, slumpmässigt eller på alla 
samtidigt. Om kön är full eller om ingen agent är 
inloggad kan ni styra om den till en annan grupp.

Se vilken svarsgrupp samtalet kommer ifrån
Har ni fler svarsgrupper är det viktigt att agenten 
ser vilken svarsgrupp det ringer på. Detta har 
vi löst på ett väldigt överskådligt sätt, även i 
mobilen!

Avancerad svarsgrupp
Räcker inte ovanstående funktioner som ingår så 
har vi några praktiska tilläggsfunktioner:

• Bli uppringd när det är din plats i kön.
• Sätt samtal på vänt på en person som talar i 

telefon.
• Utökad sökfunktionalitet.
• Koppla med snabbknappar.

0770 - 811 000

Svarsgrupp 1 Svarsgrupp 2 Svarsgrupp 3



Mobiltelefoni
Med våra olika abonnemang kan ni hitta något som passar just era behov.

Ingen bindningstid på abonnemangsnivå
Ni får en rörlighet på ner till 70% på hela 
avtalet. Praktiskt om någon slutar, går på 
föräldraledighet eller av någon annan anledning 
inte behöver sitt mobilabonnemang.

Byt abonnemangsform under avtalstiden
Två gånger per år kan ni byta abonnemangsform 
både upp och ner.

4G upp till 100 Mbit/s på alla abonnemang
Full fart på data i alla abonnemang.

Nummervisning
Välj lätt i appen om du vill visa ditt mobilnummer, 
fastnätsnummer eller gruppnummer. Du kan 
t.ex. välja att visa ditt fasta telefonnummer 
vardagar 8-17 och ditt mobilnummer övrig  tid.

Samtalsstyrning
Alla samtal går igenom växeln vilket gör att 
oavsett om samtalet kommer till ditt fasta eller 
mobila nummer händer följande.

• Du kan koppla samtalet vidare
• Spela upp hänvisning
• Ge linjestatus

4G



Mobilanknytning oberoende av mobiloperatör
Med Bredband2 som operatör på er fasta tele-
foni kan vi tillsammans skapa en väl fungerande 
växellösning oberoende av vilken mobiloperatör 
ni väljer. Samtalen ut till företagets egna mobiler 
bjuder vi på till alla operatörer i Sverige och 
Norden! 

Bindningstid eller nöjd hos din befintliga 
mobiloperatör? 
Ni kanske sitter i bindningstid eller av 
någon annan anledning varken kan eller vill 
byta mobiloperatör, men vill ändå nyttja 
mobilanknytningen i er Molnväxel. Vi kan 
med Transport skapa en prisvärd och väl 
integrerad mobilanknytning utan att röra dina 
mobilabonnemang.

Administration och specifikation på webben
Ni får full kontroll på er telefoni på webben. Se 
hur mycket ni ringer och vem som ringer var.

Transport
Låt Bredband2 leverera er fasta telefoni och 
ni kan välja vilken mobiloperatör ni vill.
Möjlighet till mobil anknytning oberoende av vilken mobiloperatör ni har idag.

0 kr till företagets egna mobiler oavsett operatör från fasta nätet.

Telia Tele2 TelenorTre

Mobil Soft Fast



Samma funktioner oavsett geografi
Oavsett om era utländska medarbetare vill 
använda Mobil, Fast eller Soft kan de nu få 
tillgång till alla funktioner som era svenska 
medarbetare har i Molnväxeln utan att förlora 
den lokala närvaron.

Allas anknytningar och tjänster fungerar 
på samma sätt som i Sverige och ni får helt 
plötsligt tillgång till full översyn över alla 
medarbetare
Ni ser om era danska kollegor är på lunch, ni kan 
skicka ett chattmeddelande till den amerikanska 
telefonisten eller se när den japanska VD:n är 
tillbaka från sitt möte. Allt enkelt levererat utan 
att kräva några installationer på plats eller dyra 
konsulter.

Lokala mobil- och fastnätsnummer
Genom att låta olika operatörer i varje land 
ansluta dina medarbetare till Molnväxeln ser vi 
till att de får samma frihet att välja arbetssätt 
och gör dem lika integrerade i lösningen som era 
svenska medarbetare. De behåller sina fasta och 
mobila nummer och får tillgång till alla tjänster i 
Molnväxeln.

Internkommunikation utan gränser
Genom att ha hela er globala organisation 
integrerad får ni tillgång till ett gemensamt 
hänvisningssytem, internchatt, SMS till 
alla länders mobiler och samtal mellan era 
användare i de olika länderna utan dyra 
utlandstaxor.

Global
Koppla ihop era kontor
Med tillvalet Global kan ni låta alla era medarbetare vara en del av Molnväxeln, fullt 
integrerade med lokala mobil- och fasttelefonnummer i hela världen.

 

 
 



Bemanning och belastning är sällan konstant
Vi kan antingen ta hand om de samtal som din 
organisation inte hinner med att hantera(när 
telefonisten är sjuk eller i semestertider) eller till 
och med ta hand om alla samtal som kommer in 
på ert huvudnummer. Vi svarar i ert namn, enligt 
ett manus som ni anger och vi har i skrivande 
stund över 100 personer som kan ta emot era 
samtal.

Vår Svarsservice finns tillgänglig dygnet 
runt, 365 dagar om året!

Ni bestämmer allt
När våra telefonister svarar ger de en känsla 
av att vara en del av ert företag! Välj vilken 
information vi ska lämna till de inringande, om vi 
ska koppla samtal, till vilka nummer vi får koppla 
samtal etc. 

Våra telefonister har full överblick över alla 
era medarbetare. 
Våra telefonister ser samma information om 
era medarbetare som ni själva har genom 
Molnväxeln. De ser hänvisningar, vilka som sitter 
i telefon och noteringar. De kan även koppla 
samtal vidare till er.

Avisering av samtal
Vill ni, så ringer vi först och aviserar om ett 
samtal som skall kopplas ut till en anknytning.

Specialister på att lyssna
Vi är kompetenta och engagerade specialister på 
hantering av inkommande samtal. Personalen 
är vår största styrka där alla är välutbildade och 
känner våra kunders behov och värderingar. 

Svarsservice
Missa aldrig ett samtal
Belöna dig själv med lyxen att i lugn och ro fokusera på det som är viktigast för tillfället, 
din affär och dina kunder.



Stöd för Finansinspektionens krav
För de organisationer som har krav på samtals-
inspelning från t. ex. Finansinspektionen kan det 
behövas slutlagring av inspelningar i upp till 10 
år. Vill du slutlagra dina inspelningar längre än 
30 dagar kan vi automatiskt överföra dem till en 
lagringsplats som ni föredrar. 

Samtalsinspelning
Spela in samtal för bra kundvård
Vare sig det rör sig om muntliga kontrakt eller kvalitetsutvärderingar kan ni genom 
samtalsinspelning spara alla eller utvalda inkommande och/eller utgående samtal på 
era anknytningar. Alla inspelningar sparas hos oss i 30 dagar och är sökbara.

Visste du detta om telefonens historia?
När Bell lanserade sin telefon tyckte han att ”Ahoy” skulle vara 
en passande hälsningsfras att svara med. Men det blev senare 
Edisons ”Hello” som slog igenom brett i USA.



Svarsövervakning
Med tjänsten Svarsgruppsövervakning kan ni 
på ett enkelt sätt få fram en statusbild över 
belastningen på era svarsgrupper. Ni ser hur 
många samtal som är kösatta, hur många 
personer som är lediga/inloggade, senaste kötid, 
medelkötid samt hur många tappade samtal ni 
har. Informationen kan visas på en storskärm, i 
din smarta mobil eller i din surfplatta.

Administrera enkelt
Ni får även tillgång till en websida där ni enkelt 
kan styra in- och urloggning av personer i olika 

grupper. Om du ansvarar för bemanning för de 
olika svarsgrupperna ger den här funktionen 
dig möjlighet att tillsätta fler resurser i en 
svarsgrupp utan att behöva springa runt och be 
folk logga in. Du gör det enkelt åt dem med en 
knapptryckning på  webben.

Färgerna berättar snabbt status
Ni sätter upp riktlinjer för vad som är bra service 
och ni får ett kraftfullt verktyg som i realtid visar 
aktuellt tillstånd. Färgerna grön, gul och röd 
hjälper till att ge en snabb överblick av nuläget 
på alla era enheter.

Svarsgruppsövervakning
Visuell överblick på er Service

Webbgränssnitt

Telefonapp



Kom igång
För att komma igång har vi tagit fram ett antal 
standardrapporter som du kan utgå ifrån. I 
dessa kan du välja vilka användare, grupper eller 
nummer du vill titta på under vilka perioder. 
Du kan själv bestämma vilken information som 
är viktig i din rapport i form av inkommande, 
utgående, missade samtal etc.

Stöd för automatisk export
Ni bestämmer vem som ska få rapporten, hur 
ofta och vilka perioder rapporten ska innehålla. 
Rapporten skickas per mail som en Excel-fil med 
grafer och samtalsspecifikationer.
 
Det är även möjligt att få in all statistik direkt i 
ert affärssystem via våra API:er. Statistik ger en 
fantastik överblick för dig som vill följa service, 
kundnöjdhet och säljaktivitet.

Statistik
Enkel överblick och mätning
Vill chefen ha en rapport över veckans alla samtal som kundservice missat? Eller vill 
er VD få en sammanställning av sevicegraden på alla era svarsgrupper varje månad? 
Statistik ger er tillgång till allt detta.



Egen nummerserie. 
Ni får ett nummer i er nummerserie som ert 
konferensnummer.
 
Boka mötena på webben eller via Soft
Skriv datum, klockslag, vad mötet ska handla 
om  och välj deltagare. En inbjudan skickas ut 
till samtliga deltagare via mail, med info om tid, 
telefonnummer och pinkod. Mötet bokas in direkt 
i mottagarens kalender som en kalenderpost 
innehållande all information. Telefonkonferensen 
fungerar även för externa deltagare.

Påminnelse via SMS
Ett SMS går ut till alla interna deltagare t.ex. 15 
min innan möte startar.

Telefonkonferens
Slipp långa flygresor, ta mötena genom telefon
Många företag tittar på alternativ till affärsresor som är mer miljövänliga och kostnads-
effektiva. Ett bra alternativ är vår telefonkonferens, ett enkelt sätt att sköta er verksamhet 
oberoende av fysisk ort. Telekonferens är lätt att förstå, kostnadseffektiv och miljövänlig.



Vårt krav är att det ska vara enkelt
Du som användare bestämmer vilka möten som 
ska byta status i Molnväxeln.

Hänvisa med hjälp av nyckelord
Vi har byggt vår funktion baserat på att du själv 
anger ett nyckelord i din kalenderbokning som 
sätter din hänvisning i Molnväxeln. Nyckelorden 
kan aktivera hänvisningar som möte, lunch, 
semester, vård av barn etc.

På detta sätt kan t.ex. dina fasta veckomöten 
alltid vara hänvisade rätt, utan att du behöver 
göra något. Den kalenderstyrda hänvisningen 
fungerar i harmoni med det dagliga arbetet vilket 
gör att du enkelt kan sätta dig tillgänglig igen, om 
mötet skulle avslutas tidigare än väntat.

Tekniska förutsättningar
Följande krav ställs på er Exchange-server för 
den här tjänsten:

• Versioner som stöds: Exchange 2007, 2010 
och Office 365

• Tillgänglighet: En publik EWS-adress

Kalenderstyrd hänvisning
Låt din Outlook-kalender styra din status i 
Molnväxeln
Spara tid genom att koppla din kalender med Molnväxeln. På så sätt pratar kalendern 
med Molnväxeln och din telefon slipper ringa mitt under viktiga möten. Allting du 
tillåter sköts automatiskt och du har ett bekymmer mindre.



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 Bredband2 
Mobilabonnemang
Med mobilabonnemang från oss kan vi se till att 
det ringer på ditt mobilnummer samtidigt som 
det ringer på andra enheter.

Vilka tekniska förutsättningar krävs? 
Egen Lync-server med rätt licenser från 
Microsoft.

Lync-integration
Tillgång till alla växel-funktioner genom Lync
Utnyttja Lync fullt ut. För företag som använder sig av Lync kan Molnväxeln se till att ni 
även kan ringa till omvärlden via Lync. Du kommer också kunna ta emot inkommande 
samtal på ditt publika telefonnummer i din Lync-applikation.

Visste du detta om telefonens historia?
Undrar du varför alla telefonnummer i amerikanska filmer 
och tv-serier börjar på 555? Det är faktiskt ett önskemål från 
olika telefonbolag som tyckte att det skulle vara det bästa 
sättet att undvika att riktiga telefonnummer användes.



Samarbeta internt och externt
I konferensutrustningen ingår möjligheten att 
visa dokument från ett USB-minne, Dropbox 
eller Smart Office direkt på skärmen. Vill ni 
koppla in externa deltagare i en konferens gör ni 
det enkelt genom någon av de färdigintegrerade 
tjänsterna join.me, Cisco WebEx eller Micollab. 
Att genomföra ett möte över video har helt 
plötsligt blivit enkelt och tillgängligt.

Vad ingår? 
I tjänsten ingår en konferenstelefon med stöd för 
video och samarbetsfunktioner, en videokamera 
med HD-upplösning som kopplas till nätverket 
och videokonferens som tjänst från Bredband2s 
servrar.

Videokonferens för företag
När Telefonkonferens inte räcker till så är Videokonferens nästa steg. Genom video kan 
du lyfta relationen med kollegor, leverantörer eller kunder till nästa nivå.

Konferenstelefon ingår

Visste du detta om telefonens historia?
De första telefonerna på marknaden såldes i par och var 
endast sammankopplade med varandra. Senare uppfanns 
den manuella telefonväxeln där en person kunde koppla 
samman olika telefoner.



Gemensam röstbrevlåda
En gemensam röstbrevlåda som är tillgänglig för 
flera av era medarbetare.

Inspelning av röstmeddelanden (röstpromtar)
Vi erbjuder professionellt inspelade 
röstmeddelanden.

Integration i ert affärssystem
Molnväxeln går att integrera med de flesta 
moderna affärssystem.

Extern Contact Center-integration
Integrera ditt befintliga ContactCenter med 
Molnväxeln. Molnväxeln ersätter din befintliga 
växel och ser till att samtalen som ska hanteras i 
ditt ContactCenter slussas över automatiskt.
Med det kan era ContactCenter-medarbetare  
fortsätta arbeta i det verktyg de är vana vid.

Extra allt
I denna tilläggstjänst ingår: Svarsgruppsöver-
vakning, Rapport, Telefonkonferens och 
Kalender-styrd hänvisning. Med detta paket får 
du ut full potential ur din Molnväxel!

Tonvalsidentifiering
Funktionen gör det möjligt för kunden att 
till exempel knappa in ett kundnummer 
eller fakturanummer direkt i samtalet. Det 
inknappade numret visas direkt i Soft vilket 
gör att den som hanterar samtalet får korrekt 
information direkt på skärmen.

Distansutbildning
Vi håller utbildning för er via webb och telefon.

Utbildning på plats
Vi kommer ut till er och håller utbildning. Vi håller 
utbildningar för användare, telefonister och 
administratörer.

Övriga Tilläggstjänster

Visste du detta om telefonens historia?
När Bell lanserade sin telefon tyckte han att ”Ahoy” skulle vara 
en passande hälsningsfras att svara med. Men det blev senare 
Edisons ”Hello” som slog igenom brett i USA.



Bredband2 Support
Vårt främsta mål är att leverera service och en kundupplevelse utöver det vanliga. Vi 
ansvarar för att ta hand om kunden och fungera som dennes enda kontaktyta. Syftet är 
att kunden ska slippa hänvisas fram och tillbaka mellan olika avdelningar och riskera att 
”falla mellan stolarna”. Telefonen är vårt viktigaste arbetsverktyg för att leva upp till vårt 
varumärke att vi är lyhörda och lyssnar på kunden. Det innebär att vi alltid ringer i första 
hand (såtillvida kunden inte undanbett sig detta) och mailar endast i undantagsfall (t.ex. 
när vi inte får tag i kunden per telefon). 

Uppgraderingar, service och underhåll ingår
Molnväxeln utvecklas konstant och lanserar nya 
funktioner årligen. Dessa uppdateringar får alla 
våra kunder ta del av kostnadsfritt. Service och 
underhåll är vår uppgift, vi ser till att din växel är 
i bästa möjliga skick och fungerar som den ska.

Ständigt förbättringsarbete styrt av kunderna
Eftersom våra kunders krav och behov förändras 
hela tiden arbetar vi kontinuerligt med att 
anpassa våra tjänster och interna processer för 
att hänga med i utvecklingen. För att förstå vad 
vi behöver förändra ger vi kunderna möjligheten 
att lämna sina synpunkter via telefon eller 
e-post direkt efter att ha varit i kontakt med 
någon av våra medarbetare. Det innebär att  vi i 
realtid får kundernas åsikter om vår verksamhet 
ända ned på individnivå. Det motiverar och 
hjälper varje medarbetare att förbättra sina 
prestationer då de har tillgång till sina egna 
kundundersökningar och kan få feedback på hur 

kunderna uppfattar deras arbete. Dessutom gör 
vi fortlöpande undersökningar om hur med-
arbetarna upplever vår verksamhet och om de 
har rätt förutsättningar för att kunna leva upp till 
kundernas förväntningar. 

Sammantaget ger dessa kund- och medarbetar-
undersökningar ett viktigt helhetsperspektiv 
på vad vi kan göra konkret för att förbättra våra 
kundrelationer och skapa mer lojala kunder. 
Gemensamt för dessa undersökningar är att 
vi använder samma mätverktyg som andra 
ledande operatörer gör. Det betyder att vi får 
ständigt jämförbara och värdefulla mätresultat 
som hjälper oss att nå målet att ha branschens 
mest nöjda och lojala kunder.



Bredband2 leverans
Vi har en beprövad och automatiserad leveransprocess som är utformad för att ta 
hänsyn till förändringar och fånga upp avvikelser. Hela processen är utformad så att 
du som kund ska känna dig säker på att ingenting händer utan din vetskap eller att 
problem uppstår under installationen.

1. Efter att ert avtal har inkommit till oss skickar 
vi en bekräftelse till er tillsammans med 
annan nödvändig leveransinformation. Ni får 
även en länk till vår leveransportal där ni som 
kund ska fylla i uppgifter som behövs för er 
installation. 

2. När ni har fyllt i samtliga uppgifter skickas 
dessa till oss för granskning. 

3. Efter att vi har kontrollerat att era uppgifter 
stämmer skickar vi en bekräftelse till er. 
I annat fall meddelar vi vilka uppgifter ni 
behöver korrigera.  

4. Efter vi har mottagit nödvändig information 
installeras Er lösning inom 5 arbetsdagar. Ni 
får självklart en klarrapport när installationen 
är klar. Samtidigt kontaktar vi er nuvarande 
operatör för att begära nummerportering 
enligt önskat datum. När denna nummerflytt 
är godkänd får ni ytterligare en bekräftelse. 

5. De medarbetare som ni har angett som 
telefoniadministratörer får nu sina personliga 
inloggningsuppgifter och instruktioner om 
hur de ska gå tillväga för att göra nödvändiga 
förberedelser inför kommande installation.

6. Två veckor innan er nummerflytt får era 
användare sina inloggningsuppgifter. Era 
användare får även i uppgift att installera 
eventuella programvaror som de ska 
använda. 

7. Två dagar innan nummerflytt får de med-
arbetare som valt Mobil ett välkomst-SMS 
med information om hur de hanterar sin 
mobilanknytning. 

8. Vid det aktuella datumet för driftsättningen 
skickas instruktioner och inloggningsuppgifter 
till alla användare på nytt för att säkerställa 
att ingen har missat informationen. 

9. Vid den aktuella tidpunkten för drift-
sättningen testringer vi era telefonnummer 
för att se att allt fungerar som önskat.

Visste du detta om telefonens historia?
När Bell lanserade sin telefon tyckte han att ”Ahoy” skulle vara 
en passande hälsningsfras att svara med. Men det blev senare 
Edisons ”Hello” som slog igenom brett i USA.





Kontakta oss
Telefon: 0770-811 020  
www.bredband2.com


