
 

BizSkype kobler enkelt telefoni inn i Skype for Business med ønsket mobiloperatør, og skaper en komplett 

kommunikasjonsløsning for din bedrift. 

 
 

Med BizSkype kan du ringe fra alle dine enheter med Skype for Business. Hvis du uansett jobber på PC 

går det raskere å ringe fra den enn fra telefon. Uansett hvilken enhet du ringer fra har du full kontroll på 

samtaleloggen i Outlook, eller i CRM om ditt system støtter dette. 

 

Alle har opplevd hvor irriterende det kan være å ringe fra rom med dårlig mobildekning. Med BizSkype 

kan man ringe via Wifi og ha god forbindelse der. Selv om man vanligvis har god dekning er det kjekt å 

ha en backup dersom mobilnettet faller ned.

 

Ved å integrere telefoni i Skype for Business kan du la andre delta i dine Skype-møter via mobilnettet. 

Svært praktisk for mobile brukere som ikke alltid har tilgang til internett. Du kan også ringe opp nye 

deltakere direkte fra møtet.  

 

Kontaktlister i Excel, signaturer i mailer, CRM-systemer og nettsider har en ting til felles - de inneholder 

som regel telefonnumre. Med BizSkype markerer du nummeret og starter samtalen ved hjelp av  

 

Det er innarbeidet praksis å revurdere mobiloperatører med jevne mellomrom. Siden BizSkype er 

uavhengig av mobiloperatør har kunden fri anledning til å bytte mobiloperatør. Tjenesten støtter i tillegg 

fritt valg av mobiloperatør innen samme bedrift. Det kan være at man har standardisert på en 

mobilleverandør, mens et avdelingskontor eller hjemmekontor er avhengig av å bruke en annen 

leverandør for å få tilstrekkelig dekning.  

Ring fra alle enheter 

Ring fra Wifi der mobildekningen er svak 

La deltakere ringe inn til dine skypemøter 

Ring direkte fra alle programmer 

Frihet til å velge mobiloperatør selv 

hurtigtaster.  



 

Presence blir brukt for å informere andre om du er tilgjengelig eller ikke. Bedrifter som bruker dette aktivt 

får en raskere og mer effektiv samhandling. Med BizSkype får du automatisk statusen “in a call” i Skype 

for Business, selv når du er opptatt i en mobilsamtale. 

Oppdatert presence i Skype 


