MiralixInShare

Mobil klienten som gør dine medarbejdere til en fuldt integreret del af virksomheden.
Mange virksomheder øger andelen af
medarbejdere, der til dagligt udelukkende
anvender deres mobiltelefon, hvilket giver
en god fleksibilitet, men desværre også ofte
afskærer dem fra at være en integreret del af
virksomhedens telefoniløsning.
Medarbejdere som til dagligt anvender
mobiltelefonen, kan nu med MiralixInShare
applikationen i høj grad blive en integreret del
af virksomhedens telefoniløsning.

Øvrige pakker

På applikationen kan du lynhurtigt informere
dine kolleger om din fraværs status, og om
du er tilgængelig. Dermed sikrer du dig et
højt informationsniveau hos dine kolleger,
og således mulighed for at der ydes en
professionel kundeservice.

Kalender integrationspakken
Kalenderintegration giver real time visning
af status på de enkelte medarbejderes
kalenderstatus, med et enkelt tryk får du
informationer om status på den specifikke
medarbejder. Faciliteten viser den pågældende
medarbejders kalender. Kalender integration
fås til Lotus Notes, Group Wise og Exchange/
Outlook.

Samtidig har du mulighed for, fra din
mobiltelefon at have et overblik over dine
kollegers status, så du også er fuldt opdateret,
både status på telefonen og kalenderaftaler
kan tjekkes fra MiralixInShare.

PC-omstillingsbord
Har din virksomhed en dedikeret
omstillingsfunktion anbefales Miralix Office
Operator omstillingsbordet. Her får du et
fantastisk overblik over både lokalnummer,
mobiltelefon, kalender og evt. Microsoft Lync
i et og samme værktøj samt lynhurtig søgning
i databasen. Kort sagt en professionel telefon
betjening.

Til Outlook findes også en tillægspakke som
styrer viderestilling af lokalnummer.

Lynhurtigt overblik over kollega optaget/ledig samt
kalender.

Miralix InShare findes både til iPHONE og
Android, men har du brug for applikationen på
din helt almindelige Nokia mobiltelefon findes
den også i en java version.
Bemærk at MiralixInShare applikationen
benytter telefonens mobildata forbindelse til
at opdatere informationer, men dog kun når
der forespørges på status, og kun med små
datamængder.
Udvidet kalendersøgning.

Opdatering af status info.
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