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Den mobile app er dit personlige cockpit, hvorfra du 
kan kommunikere internt og eksternt. 
Vælg tale, SMS, email eller chat, når du skal kommu-
nikere med en kontakt. Du kan med statusvisning se, 
om kollega er ledig, optaget af møde, til frokost, på 
ferie eller andet, så du altid kan vælge den mest e�ek- 
tive kommunikationskanal. Når eksterne kontaktper-
soner ringer til dig, og du ikke kan besvare opkaldet, 
afspilles den besked, som passer med dit statusvalg. 
Samarbejde er i højsædet i app’en. Du kan chatte med 
dine kolleger inkl. visualisering via den særlige white- 

board-feature.  Du kan booke og deltage i audio- og 
videomøder med både kolleger og eksterne kontakter 
og anvende �ldeling og skærmdeling, når det er på sin 
plads. Mobil app’en hjælper dig med dine projekter 
ved at strukturere dem i et godt overblik for dig og 
projektmedlemmerne. Der er fælles adgang til projek-
tets dokumenter. Det er muligt at oprette og tildele 
opgaver. I kan anvende chat, audio- og videomøder og 
se historikken i dialogen. Med app’en til Connect får 
du hurtig fremdrift i dine projekter og opgaver.
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Dine fordele

Personlig og intuitiv app til nem kommunikation og e�ektivt samarbejde

Kommuniker, som det passer bedst; ring, SMS, email, chat, 
audiomøde og videomøde

Se status for dine kolleger nu og de nærmeste timer frem. Spoken Absense giver 
statuskode-tilpasset besked ved eksterne opkald til dig

Få løbende opdatering af dine eksterne kontakter med med Outlook-synkronisering

Få hurtigere fremdrift i dit arbejde med projekt- og opgavestyring

App til Connect 3.0
Til iOS og Android

Mobil app til nem kommunikation
og effektivt samarbejde

Brugervenlighed og mange funktioner giver dig stor handlefrihed



Featureoversigt over telefonifunktioner

Ringegrupper
Overblik og

ind-og udmelding

Kalender
Se din fremtidig
tilstedeværelse

Voicemail
Aflyt telefonbeskeder
og optagede opkald
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App til Connect 3.0
Til iOS og Android

Du ser et udpluk af skærmbillederne for telefonifunktionerne i mobil app’en: hovedmenuen, dine kontakter, din 
pro�l og status, virksomhedens ringegrupper, din personlige voicemail og din kalender.

Mig
Dine stamdata
og statusvalg

Kontakter
Oversigt over dine kolleger

og eksterne kontaktpersoner

Menu
Indgang til

funktionerne



Featureoversigt over samarbejdsfunktioner
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App til Connect 3.0
Til iOS og Android

Streams
Opret og styr projekter. Streams er 

grundstammen i hver samarbejdsprojekt

Sider
Del filer med kollegerne
fra fælles mappe i skyen

Whiteboard
Skitsér og visualisér idéer i Chat med 

Whiteboard. Noter og kommentér på idéerne

Meet
Book, start og deltag i chat, audiomøder

og videomøder tilknyttet et projekt

Chat
Start en chat med kolleger,

og ølg med i chat-historikken

To-Do
Opret opgaver,

og følg op på dem

Du ser et udpluk af skærmbillederne for samarbejdsfunktionerne i mobil app’en: projektoversigt, chat med 
whiteboard, fælles �loversigt, opgavestyring og audio-og videomøder.



Featureoversigt

App til Connect 3.0
Til iOS og Android

Selvbetjening (status og personlige indstillinger)

Modtag og afvis opkald

Omstilling med og uden præsentation

Samringning

Banke på

Opkaldslog/Historik

Indbakke til telefonbeskeder og opkaldsoptagelser

Ad-hoc opkaldsoptagelse (voice recording)

Indtrækning af kald

Softphone

Kalender med statusvisning og telefonsvarerbesked baseret på statusvalg

Viderestilling til telefonsvarer

Statusvisning (møde, frokost, optaget, DND mv.)

Synkronisering af Outlook kontakter

Ringegruppe overblik

Supervisor styring af ringegrupper

SMS/mail til kontakter

Vælg vis-nummer til udgående opkald (one number)

Click to dial

Hent/flyt opkald fra/til IP-telefon eller mobil

URL opslag ved opkald

Mobil opkald via Wi-Fi/data

PC-/Mac-
klientIP-telefon  Mobil appBrugerfunktionalitet

Gruppechat 

Chathistorik

Fildeling

Fælles fildrev

Skærmdeling

Ad hoc audiomøder

Skemalagte audiomøder

Ad hoc videomøder

Skemalagte videomøder

Web-baserede videomøder

Deltagelse af eksterne kontaktpersoner i chat og videomøder

Projekt- og opgavestyring

Collaboration-funktionalitet PC-/Mac-
klientIP-telefon  Mobil app

*Kun udvalgte Mitel- og Snom-telefoner

*
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