Nyhedsbrev - november 2020
Udfasningen af ISDN er i fuld gang !!!
Et ISDN stop fra TDC og Telia, tvinger virksomheder til at omstrukturere deres telefoni.
Det er nu defineret, at de sidste ISDN forbindelser lukkes ned pr. 31.12.2021. Samtidig ved vi også, at flere
virksomheder allerede er berørt og nu er i overvejelser om, hvilket alternativ de skal vælge.
ISDN teknologien blev indført i 1992 og har været brugt af rigtig mange virksomheder lige siden. Teknologien
er forældet og allerede i 2016 ophørte forsyningspligten.
Hos Firstcom Europe finder du en bred pallette af muligheder, der kan erstatte din nuværende ISDN.
Vi er en af få leverandører der stadig kan levere traditionelle telefonsystemer, cloud løsninger, mobil
løsninger, hybride løsninger eller hostede løsninger, alt efter hvad der passer til din virksomhed.
Alle berørte kunder hos Firstcom Europe med ISDN forbindelser, vil i løbet af november/december blive
kontaktet af deres Account Manager med henblik på en dialog om en alternativ løsning.
Sidder du allerede nu med et brev vedr. ISDN stop, er du også mere end velkommen til at kontakte din Account
Manager eller vores afdeling for salg og kundeservice på tlf.: 70106600.

UNIVERSE MEETING SPACE

Virtuelt samarbejde er kommet for at blive...
Universe Meeting Space er et samarbejdsværktøj udviklet af vores egen udviklingsafdeling. Produktet er fuldt
integreret med vores eksisterende Universe platform og giver optimale muligheder for at samarbejde via
video konference -med mulighed for skærmdeling.
Universe Meeting Space er web baseret og kræver ingen software installation på PC. Du kan også tilgå
Universe Meeting via. smartphones ved at benytte vores app. Universe Meeting Space App. er tilgængelig til
både Android og Apple smartphones.

EKSTRAORDINÆR KAMPAGNE, 2020
I øjeblikket tilbyder vi Universe Meeting Space gratis til alle eksisterende Universe kunder. Skynd dig,
tilbuddet gælder resten af 2020.
Kontakt os allerede i dag på tlf. 70106600, så vi kan hjælpe dig på vej mod nye højder!!

Søger du fleksibilitet og tilgængelighed i din hverdag?
Med MiCollab får du de muligheder du mangler!

Med en MiCollab løsning, smeltes fastnet og mobiltelefoni sammen i en løsning.
Det betyder, at alle medarbejdere vil opnå større fleksibilitet i deres hverdag. MiCollab håndterer software
baserede lokalnumre, også kaldet softphones.
Med fleksibilitet giver vi medarbejderne mulighed for, at tilgå systemet både hjemme og på kontoret. Der kan
installeres en APP på smartphones, iPads og tablet – det eneste krav er, at der skal være enten Android
eller iOS installeret.
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Softphonen, kan tilgås direkte fra medarbejderens PC, men den kan også nås via. en webbrowser world
wide. Naturligvis med fuld sikkerhed.
MiCollab løsningen følger virksomheden og kan udvides i takt med, at der opstår nye ønsker og behov.
Er du nysgerrig på, hvordan du får MiCollab integreret i din telefoniløsning, kan du kontakte Account
Manager Marie-Louise Ruders på tlf. 21420364.
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