
One-Connect
Vælg den komplette løsning



One-Connect

Hovedkontor

Filialer

Omstilling

Velkomst
hilsen

One number

Gratis interne 
kald

Mobil App

Kø funktion • Bruger (lokalnummer)

• Profiler

• Telefonsvarer

• Træk andres kald

• Navneopslag

• Vis og skjul nummer

• Landekodestyring

• Manglende internet

• API

• URL-kald

• Valgmenu (IVR)

• Tids- og kalenderstyring

Dashboard

Softphone
Telefoni i 

Teams

Hjemmekontor

Oplægsholder
Præsentationsnoter
One-Connect er en fantastisk smidig platform, som vi skræddersyr præcis til jeres ønsker og behov.



Fuld mobilitet fra vores app
Tag One-Connect med ud af huset 



One-Connect App

Med One-Connect appen har du altid masser 
af smarte funktioner lige ved hånden. 

Omstil kald, se status på dine kollegaer, meld dig ind 
og ud af køer og skift din profil direkte på mobilen. 

Udviklet til både Android og iOS.



Profil 

Lav personlige profiler alt efter din tilgængelighed. 
Fx. kan du lade din mobil tage alle indgående opkald når du 
er på farten eller viderestille til et hovednummer/kollega hvis 
du er til møde eller holder fri.



Kontakter

Vi har gjort det nemt for dig, at have alle 
dine kollegaer lige ved hånden.
Du kan selvfølgelig se navn og numre på dine 
kontakter, og herfra kan du også sende dem en 
SMS eller e-mail.



Køer og ”Forstyr ikke” [DND]

Du kan direkte i app’en logge dig til og fra på 
virksomhedens køer. 

Aktivér "Forstyr ikke" med flere forskellige 
tilpasningsmuligheder. 



Virtuel telefonsvarer

Du får en visuel telefonsvarer med alle dine 
beskeder samlet ét sted. 
Her kan du nemt aflytte, spole, slette og få sendt dine 
beskeder som MP3-filer til din mail. 

Du kan også se, hvem der har lagt en besked, så du 
altid kan svare hurtigt tilbage.



My One-Connect
Dit personlige Dashboard



My One-Connect
Med Uni-tels interaktive dashboard, My 
One-Connect, får I adgang til masser af 
muligheder. 

Dashboardet kan tilpasses hver enkelt 
medarbejders ønsker og behov og giver 
fuld kontrol over egen telefoni. 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Oversigt over alles DashboardsFilter- og sorteringsmulighed påFavoritterEgneBrugerSenest anvendtOprettelsesdato Kopier, Del og SletMarkér dine favoritter



Dit personlige dashboard

Oplægsholder
Præsentationsnoter
OmstillingDrag’n’dropSupersøgerForstyr ikkeOmstillerDirekte Præsenteret



Til storskærm



Omstillingsbord



Byg dit eget dashboard

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Gå live  Tryk på pilenByg dit eget personlige DashboardVælg layoutDrag’n’drop modulerBrugerGruppeKøTotalUr/Dato

https://my.one-connect.dk/#/login


Softphone
- Alt det samme som en klassisk fastnettelefon



Softphone

Et tillæg til vores One-Connect er vores 
softphone. Sammen med dashboardet kan 
den alt det samme som en klassisk 
fastnettelefon. 
Det unikke er, at den kommunikerer direkte 
med telefonsystemet uden et apparat på 
bordet 



Ring med Microsoft Teams
- Få telefoni med i jeres Teams-klient



Teams – Mulighederne

Eksisterende løsning

Ny One-Connect løsning



Uni-Connect
- En udvidet Click2Dial



Uni-Connect

• 100 % håndfri betjening

• Diskret og effektfuldt
• Arbejder i baggrunden

• Maksimal effekt med minimal forstyrrelse

• Skræddersyet integration
• Direkte kommunikation med One-Connect

• Opslag i dit CRM-system

• Nem bestilling og aktivering



Integrationsmuligheder…

• Navision (MS DynamicsNAV)

• E-conomic

• Billy

• Dinero

• WebCRM

• Salesforce

• Microsoft Office programmer

• SAP API

• Start-Base

• Alle webbaserede CRM- og ERP-systemer

• Lokale batch-filer på computeren

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Klienten gør det muligt at integrere med et hvilket som helst system, der kan tage imod parametre som eksempelvis a-nummer. Integration med programmer kræver viden om det konkrete program, men vi har testet nogle få og kan med sikkerhed sige, at Uni-Connect kan integreres med: 



Selvbetjening
Kundeinterface



Selvbetjening – Et effektivt værktøj
Som kunde får I et unikt login til selvbetjeningen. Her kan I nemt og hurtigt 
få overblik over virksomhedens telefoni.

Oversigt over forbrug
Se hele jeres virksomheds 

forbrug.

Kontoudtog
Se fremsendte fakturaer og hold 

styr på jeres kontoudtog.

Administrér mobilabonnementer
Styr medarbejdernes mobil-

abonnementer nemt og overskueligt.

Hold styr på jeres fastnet
Sæt viderestilling på jeres fastnet-

nummer eller lav en nødviderestilling 
hvis uheldet er ude. 

Regningsservice
Samlet faktura, eller opdelt per 

afdeling – I bestemmer. 

Fax og SMS
Styr jeres Fax2Mail løsning og 

SMS Gateway løsning. 

http://admin.uni-tel.dk/selvbetjening/login/
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