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Telenor bygge
er Mobil UC på Microsoft
M
t Lync
s med stö
öd av Micro
osoft erbju
uda svensk
ka företagskunder en mobil
Telenorr Sverige ska
UC-lösn
ning. Geno
om att kombinera Tele
enors mob
bila växel Telenor One
e med Micrrosofts
UC-lösn
ning Lync, kan anställda röra siig obehind
drat både mellan
m
plats
ser och me
ellan sin
PC och
h mobilteleffon.
g att du kan
n ta emot sa
amtal eller ringa
r
kontakkter direkt frrån datorn istället
i
för att
a lyfta
Tänk dig
telefonlu
uren. Du se
er direkt i da
atorn om din
na kollegor är tillgänglig
ga och slipp
per onödiga
a samtal
till uppta
agna eller avstängda
a
m
mobiltelefon
ner. När du lämnar skrivvbordet flytttar du enke
elt över
samtale
et till din mo
obiltelefon och fortsätte
er samtalet i den. Detta
a är några av de möjligh
heter
som följjer av integrrationen me
ellan Teleno
ors mobila växel
v
och Microsofts
M
UC-lösning Lync.
L
–

Alltmer arbe
A
ete sker på andra plats
ser än på ko
ontoret och när medarb
betarna blirr mer
mobila måsste företage
ets mobiltele
efoner integreras med övriga
ö
affärrsverktyg för att få
f utväxling på en UC
full
C-investering
g, säger Ma
ats Lundqu
uist, Affärs
sområdeschef
å Telenor Sverige.
S
Företag, på

betet innebä
är att Teleno
or integrera
ar sin mobila
a växel Tele
enor One Fllexibel 2.0 med
m
Samarb
Microso
ofts kommun
nikationspla
attform Lyncc. Med Micrrosofts PC-kklient Lync kan man se
e om
kollegorrna är tillgän
ngliga för sa
amtal eller chatt
c
på sin
n PC. I och med
m samarrbetet med T
Telenor
blir det möjligt att se
s status på
å även mobiiltelefoner och
o nå kolle
egorna då de inte sitter vid
s
med
d mobilteleffonen som kommunika
k
datorn, utan är på språng
tionscentral.
onferenser kan också göras
g
mer effektiva
e
genom att ma
an nu även kan
k inkludera
Webbko
mobiltellefonanvänd
dare.
gt utan att behöva insta
allera progra
amvara på mobiltelefon
nen och på så vis
Allt detta blir möjlig
er man helt dyrbar
d
adm
ministration och
o eliminerar eventue
ella säkerhe
etsrisker.
undvike
–

UC har börjjat slå igeno
om på bred front bland
d våra företa
agskunder och
o genom detta
s
samarbete
kan vi erbju
uda dem en
n mobilitet vi vet de efte
erfrågar, säger Eva Fo
ors,
f
försäljning
gschef, Mic
crosoft Incu
ubation Sales, Western Europe..

äxeln Teleno
or One Flexxibel 2.0 ligg
ger växeltjä
änsterna i mobilnätet,
m
v
vilket
gör
Med den mobila vä
e
infrasttruktur och lägga
l
resurrser på adm
ministration och
o
att förettag slipper investera i egen
underhå
åll. Alla växe
eltjänster är tillgängliga
a för de ansställda, både på och uttanför konto
oret.
oft® Lync™ Server 201
10 hjälper fö
öretag och o
organisation
ner att få mer gjort – sn
nabbare
Microso
och mer kostnadse
effektivt, gen
nom att inte
egrera olika kommunika
ationsmetoder: e-post,,
er, röstmedd
delanden, snabbmedd
s
elanden samt närvaroh
hantering – i ett
telefon, konferense
ör det lätt attt få kontaktt med rätt person, att dela
d
gemenssamt, lättanvänt gränsssnitt. Det gö
idéer occh att samarbeta.

Journalister når Pre
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0 75 55 ellerr press@tele
enor.com
enor
Om Tele
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av te
elekommunikkationstjänste
er vars nät tä
äcker 99 proccent av
b
I Telenor Sve
erige ingår ävven Bredban
ndsbolaget occh Glocalnett. Tillsamman
ns har de
landets befolkning.
över 2 m
miljoner abonnenter, en årsomsättning
g på 11 304 miljoner kron
nor (2010) occh cirka 2200
0
anställda
a. Läs mer på
å: www.telen
nor.se
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