
En idé



En opfordring
til dig og dit firma





Tænk forretningens vision og
ambitioner med ind i jeres

næste telefoniløsning



Hvilken idé indkapsler
bedst jeres vision og bidrager

mest til at nå jeres mål?



Idéen gør forskellen

Idéen er afgørende for, om telefonien bidrager

væsentligt til forretningens mission eller ej



Udvalgte kunders idéer til inspiration

Ekstraordinær
god kundeservice

1812
Nødhjælp til dyr

Stilfuld oplevelse
- og effektivt

Altid et center i
nærheden af dig

Frisk og varm pizza
indenfor 30 min.

Bedre arbejdsliv
uden bekymringer



Altid et center i nærheden af dig

Nøglekomponenter

Læs mere på ipvision.dk/fitnessworld

100% datanetværk

MPLS datanetværk med 

firewall og tillægsydelser, 

der sikrer effektiv og sikker 

data- & telekommunikation.

Hurtig start

Ultrakort tid fra bestilling

til installation, personligt 

kontaktteam, aftalt leverings- 

metode og skræddersyet SLA.

Central styring

Central konfiguration af

nye lokalafdelinger med 

dataforbindelse, sikkerhed, 

telefoni og call flows.

Lokalt tilpasset

Lokalt optimeret call flow 

bl.a. med dirigering

af lokale opkald til

lokale afdelinger.







Ekstraordinær god kundeservice

Nøglekomponenter

Se video på ipvision.dk/whiteaway

Integration

Telefonien integrerer med 

ERP-systemet, så opkald 

dirigeres til rette afdeling 

pba. genkendte tlfnr.

API

Telefonidata hentes via API 

og bruges i special app,

i storskærms-overblik

og til kundeanalyse.

Storskærm

Storskærmsløsning med 

telefonidata anvendes til

at skabe fælles overblik 

over trafik og køer.

Kundeanalyse

Automatiseret telefonisk 

kundeanalyse gennemføres 

med kunder, der indvilger 

heri ved tidligere opkald.



1812 - Nødhjælp til dyr

Nøglekomponenter

Se video på ipvision.dk/dyrenesbeskyttelse

Integration

Telefonien integrerer med 

ERP-systemet, så opkald 

dirigeres til rette afdeling 

pba. genkendte tlfnr.

Storskærm

Storskærmsløsning med 

telefonidata anvendes til

at skabe fælles overblik

over trafik og køer.

Voice Recording

Automatisk optagelse af 

opkald til sagsdokumenta-

tion, uddannelse og til 

fundraising formål.

Særnummer 1812

Dyrenes Beskyttelses

korte nummer 1812 er en 

pendant til 112, blot for

dyr i nød. Nemt at huske.







Frisk og varm pizza indenfor 30 min.

Nøglekomponenter

Læs mere på ipvision.dk/dominos

33123456

Domino's hovedtelefon-

nummer 33123456

er nemt at huske for

kunderne og let at taste.

Connect Client

Personlig omstilling til 

hurtigere betjening af 

opkald og mere effektiv 

håndtering af køer.

Storskærm

Storskærmsløsning med 

telefonidata anvendes til

at skabe fælles overblik

over trafik og køer.

Statistik

Opkaldsdata til analyse

af betjening af opkaldene 

mhp. optimering af call flow, 

køer og kaldshåndtering.



Stilfuld oplevelse - og effektivt

Nøglekomponenter

Læs mere på ipvision.dk/crowne-plaza

Call center

Centralt call center

med personlige klienter, 

receptionistmodul og 

storskærm til overblik.

Integration

Integration til Micros

Opera til effektiv

gæsteservice, billing

og room cleaning status.

Prioriterede call flows

Skræddersyet

hotel call flows med

prioritering af opkald 

pr. opkaldssegment.

Sprogversionering

Selvbetjeningsmenu

på gæstens sprog og 

gæstens navn vist i 

telefonens display.







Bedre arbejdsliv uden bekymringer

Nøglekomponenter

Læs mere på ipvision.dk/icm

Personligt klient

Personlig klient til hver 

kundeservicemedarbejder, 

så kundedata automatisk 

popper op på skærmen 

samtidigt med opkaldet.

Storskærm

Storskærme i de 3

geografisk adskilte 

afdelinger, så afdelin-

gerne har fælles fokus

og kan aflaste hinanden.

Integration til CRM

Integration til

SuperOffice, så et tilbud

med forudfyldte stam-

data oprettes med det

samme - ved kun 1 klik.

Integration til ERP

Integration til Microsoft 

Dynamics NAV/C5, så

en ordre med forudfyldte 

stamdata oprettes med det 

samme - ved kun 1 klik.



Hvad er dit firmas vision?
Hvilke idéer har du?



Nøglekomponenter

Din idé:

Nøglekomponent
1

Nøglekomponent
2

Nøglekomponent
3

Nøglekomponent
4



Lad os hjælpe din idé på vej og
konkretisere de værdiskabende
nøglekomponenter til dit firmas

nye telefoniløsning





Få inspiration og sparring
Book en dialog på ipvision.dk/ide



Om os

ipvision er et teleselskab, der udbyder eksterne datanetværk, 

internet, IP-telefoni og mobiltelefoni. Vi leverer komplette 

telekommunikationsløsninger til dansk erhvervsliv.

Vi fokuserer på løsninger, der giver vores kunder valgfrihed,

handlefrihed, fleksibilitet, effektivitet og god kundeservice.

Zylinc partnerSIP Trunk certificeret



Vi udvikler løbende nye idéer med 
dansk erhvervsliv. Følg med ved at 
tilmelde dig vores nyhedsbrev



ipvision.dk/nyhedsbreve



Giv din idé liv nu

8888 7777
ipvision.dk/ide


