Uno Mobil. Låt företagsväxeln flytta in i din
mobil. Enkelt och oberoende av mobiloperatör.
Med Uno Mobil är det möjligt att flytta ut växeln
till din mobil, ha växel på fickan vart du än är. Uno
Mobil är både en Mobil växel för sig själv eller
mobila anknytningar i kombination med Uno Mjuk
och Uno Fast.
Bli nådd på ditt fastnätsnummer i din
mobiltelefon. Har du endast en mobiltelefon flyttar vi
ditt fasta anknytningsnummer till din mobil. Har du
Uno Mjuk eller Uno Fast, ringer det samtidigt i din
mobiltelefon som det ringer i din Uno Mjuk och/eller
din Uno Fast.
Operatörsoberoende. Uno lägger ingen värdering i
vilken operatör du väljer för ditt företags mobiler. Uno
Mobil fungerar med samtliga mobiloperatörer!
Visa fastnätsnummer på utgående samtal från din
mobiltelefon. I Uno är det möjligt att visa ditt
fastnätsnummer när du ringer ut från din
mobiltelefon. Detta kräver dock att du har ett s.k.
MEX abonnemang från din mobiloperatör. Fördelen
med denna typ av abonnemang är att dina kollegor
ser att du sitter upptagen i telefon även när du ringer
ut från din mobil. Du får även tillgång till kortnummer
(3 eller 4 siffror) och statistik med denna tjänst. Våra
egna mobilabonnemang kommer självklart med alla
funktioner och förutsättningar för att du ska få ut så
mycket som möjligt av Uno Mobil.
Receptionist och kollegor kan koppla samtal ut till
din mobiltelefon. Med enkelt handhavande kan
receptionister, telefonister och kollegor koppla de
som söker dig ut till din mobiltelefon från sin Uno
Mjuk, Uno Fast eller Uno Mobil.

Uno mobil utan app:
Koppla samtal utan app. Att koppla samtal i Uno
Mobil är enkelt. Under ett pågående samtal är det
bara att trycka *#*. En röst läser upp dina val: Tryck 1
för att koppla samtalet vidare, tryck 2 för att ringa
upp ett nytt samtal o.s.v. Välj det val som passar dig
för tillfället. Du behöver inte lära dig massor av
kommandon. Du har alltid en röst som ger dig
instruktioner.
Hänvisa dig utan app. Genom att ringa ert företags
hänvisningsnummer och tryck 1 för att sätta dig på
möte, 2 för lunch eller 3 för upptagen osv.
Med vår app får du tillgång till massor av trevliga
funktioner. Läs mer på nästa sida.

Uno Mobil App. Grafisk hänvisning och
kontaktlista som app till din smartphone.
Uno Mobil App är ett måste för dig med en
iPhone, Android eller Windows mobil. Lika
fantastisk att använda som den är lätt att
installera.
Hänvisa dig enkelt. Grafiskt, via en rullgardinslista
sätter du enkelt din egen hänvisning. Knappa dig på
möte, semester, tillgänglig etc. Du kan även
schemalägga framtida hänvisningar.
Se dina kollegor grafiskt. Du får snabbt en
överblick över vad dina kollegor gör just nu. Är de
tillgängliga för samtal? Sitter de upptagna i möte? Du
kan t.o.m. se om de pratar i telefon (linjestatus).
Koppla samtal grafisk. Med appen kopplar du
samtal enkelt och överskådligt. Antingen som en
direktkoppling eller som en övervakad koppling.
Välj vilket nummer du vill visa. Välj om du skall visa
ditt fastnätsnummer, mobilnummer eller
växelnummer när du ringer ut.
Tillbakaringning. Tillbakaringning gör det möjligt att
göra stora besparingar på mobilräkningen när du är i
utlandet.
Samtalshistorik och röstbrevlåda. Se din samlade
samtalshistorik och lyssna av dina meddelanden i
den ordning du vill.
Logga in och ut ur svarsgrupper. Du ser lätt och
överskådligt vilka svarsgrupper du är inloggad i och
inte. Om du ansvarar för bemanning för de olika
svarsgrupperna kan du tillsätta fler eller ta bort
resurser i en svarsgrupp med en knapptryckning.

Chatt. Vår app ger dig även möjlighet att chatta med
din kollegor.
Ringa över Wi-Fi och 3G/4G. I appen kan du välja
att ringa över Wi-Fi vilket gör att du kan spara
mycket pengar när du framförallt är utomlands.

