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Fordele med Zylinc Attendant Console

Zylinc Attendant Console

Har dit �rma omfattende telefontra�k? Skal op til 
95% af alle opkald omstilles fra receptionen til andre 
medarbejdere? Ønsker du, at kunderne skal have en 
god, kompetent og hurtig betjening, hver gang de 
ringer? Zylinc Attendant Console er et af Danmarks 
førende omstillingsborde til virksomheder, der stiller 
de højeste krav til receptionsfunktionen.

Løsningen er kompatibel med førende telefoniløs-
ninger i Danmark. Den giver brugerne en brugerven-
lig fuld- skærmsgrænse�ade på desktop og mobil. 
Med adgang til alle relevante funktioner bliver betje-
ningen af opkald derfor intuitiv og nem. Det giver 
kortere ventetider og hurtigere samtalebetjening og 
bedre oplevelser for kunderne i tlf.

Omstilling til effektiv 
betjening af opkald
Giv den bedste betjening af telefonopkald nemt og hurtigt
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Hurtigere svartider
Zylinc Attendant Console gør det let at samarbejde, hvis virksomheden har �ere receptionister, fordi 
de hele tiden har overblik over hinandens tilstedeværelse og kan a�aste hinanden ved pauser eller 
lange køer. Hermed oplever virksomhedens kunder en markant kortere svartid.

Tag omstillingsbordet med
 Receptionisten kan anvende integreret SIP-telefon, hvor omstillingen håndteres via pc-tastatur og 
headset, via IP-telefon eller mobiltelefon. Dette giver også mulighed for at arbejde hjemmefra med 
enten mobiltelefon eller pc.

Integrerbar
 Zylinc Attendant Console integreres med vores Connect PBX eller andre telefonsystemer. Den kan 
også integreres med applikationerne Zylinc Contact Center og Zylinc Service Center og derved øge 
medarbejdernes tilgængelighed for kunderne.



Omstilling til effektiv 
betjening af opkald
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Kalender overblik: 
Google Calendar,

Microsoft Exchange

Tilgængelighed
iflg. kalender

Omstil opkaldSæt opkald på hold

Indkommende
opkald i aktuel

opkaldskø

Tilgængeligheds-
status på

receptionist-
kolleger

Parkér opkald
ved optaget

Unik ”Følg mig”-
funktion Optag samtaler

Status på
andre opkaldskøer

Dockstrips:
Send SMS

og email ud fra
prædefinerede

tekst-skabeloner

Historik på
opkald

Fastnet/softphone-
tilgængelighedsstatus

Mobil
tilgængelighedsstatus

Chat-
tilgængelighedsstatus

Unified presence: Visning af
tilgængelighed for personen,
på IP-telefon/softphone, på

mobiltelefon og iflg. kalender

Fonetisk og
kombineret

søgefelt

Udvalgte funktioner

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Integreret e-mail, SMS og chat

Realtids-kalenderopdatering og en unik søgefunktion, der gør det muligt at søge på både enkeltpersoner og kompetencer på tværs af 

virksomheden

Personlig velkomsthilsen, der præsenterer receptionisten med egen stemme

Webbaseret statistik- og rapporteringssystem, så virksomheden løbende kan følge status på opkaldshåndteringen

Monitoreret opkaldshåndtering, så receptionisten har fuld kontrol over enten de, behandlede eller de returnerede opkald

Udvidet kontrol, så receptionisten kan trække kald tilbage eller afbryde viderestilling

Baseret på den nyeste SIP-teknologi og kan dermed integreres til førende omstillingsløsninger (PBX)

Se status på virksomhedens chat-klient, softphone, IP- og mobiltelefoner

Kalenderstyret åbne- og lukketider med forskellige muligheder for overløb og beskeder


