Jablocom
Phone Solution
Telefon løsning til virksomheder og institutioner

Jablocom Phone Solution tilbyder et smart alternativ indenfor
tale kommunikation til virksomheder. I modsætning til telefoni
baseret på fastnet eller VoIP, behøver Jablocom Phone Solution
ikke nogen ledninger, servere, licenser eller vedligeholdelse.
Det bruger simpelthen netværkstjenester fra en mobiloperatør.
Derfor kan Jablocom Phone Solution nemt erstatte eller udvide
virksomhedens nuværende telefonsystem.
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TELEFONER UNDER
KONTROL. EFFEKTIVT.
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Vores cloud administration er det intuitive værktøj til
administration af telefoner i virksomheden. Opret telefon
grupper, synkroniser delte kontaktlister, definer og
distribuer brugerrettigheder, ændre indstillinger og / eller
opdatere firmware med et par klik. Ganske enkelt. Uden
investeringer, uddannelse og eksperter.

Must-have
værktøjet

“Dette er virkelig et værktøj, vi har ventet på – der er så meget
brug for det i et dynamisk virksomheds miljø!”
Elite Tours, Østrig

REDUCEREDE OMKOSTNINGER?
VÆSENTLIGT.
Ingen infrastruktur, ingen vedligeholdelse, ingen eksperter, ingen
dyre opgraderinger, ingen fastnet gebyrer. Det betyder lavere
investerings- og driftsomkostninger. Betydeligt lavere.
Man kan betjene sine bordtelefoner ligeså effektivt og
ubesværet som mobiltelefoner – og under samme
kontrakt med operatøren.

-60%

The State Land Office
i Tjekkiet sparede 60% af
investeringsomkostningerne*
på et system med 900
telefoner på 80 lokationer.
* Sammenlignet med det
faktiske tilbud baseret på
VoIP‑teknologi.

H

D
EA

ER
T
AR
U
Q

BR

S

C
AN

4

H

B

N
RA

OPTIMERET TIL ARBEJDET.
Jablocom telefoner er skabt til professionel brug
med brugeren i tankerne. Funktionelt design, intuitiv
kontrol, solidt håndværk, god lydkvalitet, headset
support og yderligere funktioner, tilsammen et
effektivt og komfortabelt arbejdsredskab. Folk holder
af bordtelefonen. Selv efter hundredvis af opkald.

CH

900 telefoner.
Ikke en klage.

“Vi har ingen problemer eller skader,
der anmeldes. Tilvænning til bedre
ting er altid let.”
The State Land Office, Tjekkiet
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ENKEL OG SKALERBAR.
Implementering af vores løsning er nem og hurtig. Bare indsæt
SIM‑kortet i de nye bordtelefoner og foretag opkald. Det er også
problemfrit og tilpasser sig skiftende behov. Når virksomheden vokser,
reorganiserer, etablerer en filial eller flytter; følger telefonerne bare med.

Fra hundredvis
til tusindvis
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Siden 2011 har det tyske jernbaneselskab Deutsche
Bahn gradvist erstattet det gamle telefonsystem
med Jablocom telefoner. Det nye systems
fleksibilitet gør at de nemt er vokset fra hundrede
til tusinder af telefoner uden opgradering.
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ROBUSTE. INGEN
VEDLIGEHOLDELSE.
Jeres team arbejder hårdt og forventer pålidelige
arbejdsredskaber. Vores løsning opfylder jeres krav. Det mobile
netværk er under 24/7 overvågning af din operatør; vores cloud
giver absolut højeste sikkerhed og vores telefoner tilbyder en
enestående kvalitet og holdbarhed. Du kan regne med støtte fra
vores lokale partnere, effektiv support og 36 måneders garanti.

JABLOCOM

RAVEN

Desktop smartphone
baseret på Android

Med sit fantastiske design, generøs
8-tommer skærm og Android
‑baserede system, er Jablocom
Raven den rigtige smartphone til dit
skrivebord.
Switch board funktionen
erstatter fælles genvejstaster og
understøttelsen af Bluetooth og
EHS (DHSG) headsets, giver den
nødvendige komfort for krævende
brugere.

Den tilbyder intuitiv touch interface
og brug af mobile applikationer.
Uanset om det er Google‑kalender,
MS Exchange kontakter, forsendelses
tracking‑programmer eller jeres
egenudviklede app – så er Raven den
rigtige følgesvend.
En effektiv fjernbetjent, en til mange
administration ved hjælp af Ravens
understøttelse af Jablotool Cloud.

JABLOCOM

ESSENCE

Pålidelig og holdbar telefon
til ethvert kontor og andre
arbejdssteder

Velkendt form på en moderne
firmatelefon, simpel grænseflade og
fremragende holdbarhed. Dette er
Essence.
Essence er understøttet af Jablotool
Cloud. Således kan du regne med
en effektiv fjernbetjent, mange til en
administration; intuitive genvejstaster
administreret via internettet eller
via synkronisering af kontakter med
Google og Exchange mapper.

CLOUD
ADMINISTRATION
Holder kontakter i alle Jablocom
telefoner up‑to‑date og styrer
telefonsystemet effektivt.
Tjenesten er tilgængelig på
Jablotool.com til Essence & Raven.

Elleve genvejstaster; multifarvet
funktionstast indikatorer; dedikerede
knapper til omstilling, højttaler, lydløs
tilstand og andre vigtige funktioner,
som gør den daglige brug komfortabel.
Essence er valgt som deres standard
bordtelefon af mange virksomheder
og offentlige institutioner rundt
omkring i Europa.

JABLOCOM:
ERFARING OG KVALITET
Vi er Jablocom, baseret i Tjekkiet, i hjertet af Europa. Siden 2005
har vi udviklet telefon løsninger, som bruger mobile netværk.
Vi er en stabil og pålidelig partner for systemintegratorer,
mobiloperatører, distributører og forhandlere på fire
kontinenter. Sammen, leverer vi løsninger til verdens mest
krævende markeder.

GLOBALE EKSPERTISE.
LOKAL STØTTE.
Vores netværk af partnere yder lokal opbakning.
Tøv ikke med at kontakte dem for at få råd, tilbud eller hjælp.

www.jablocom.com

