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5G fremtidens mobile netværk
5G mobilnetværk, er endnu hurtigere og mere stabilt sammenlignet med det nuværende 4Gnetværk. På det nye 5G-netværk får du lynhurtigt og stabilt internet - helt uden forsinkelser.
Køber du et 5G abonnement vil din dækning være i top. Vores dækningsområde svarer til
TDC` og udbygges i samme tempo som TDC.
Kontakt os på: 70106600, så vi kan hjælpe dig med dit nye 5G abonnement, allerede i dag.

Hjemmearbejde
Hjemmearbejde er efterhånden blevet en fast del af vores hverdag. Vi har allerede hjulpet
mange kunder godt i gang, så de uden problemer kan udføre deres arbejde fra
hjemmekontoret.
Mulighederne er mange og vi vil rigtig gerne fortælle hvilke muligheder der er til lige netop dig
og din virksomhed. Ud fra en direkte dialog, vil vi komme med vores bud på en løsning som
passer til jeres virksomhed.
Firstcom Europe vil hjælpe med at gøre jeres hverdag fleksibel - og sikre jeres
kommunikationsløsning altid passer til jeres måde at arbejde på.
Vi kan f.eks. tilbyde:
•
•
•
•
•

Softphones, så du kan foretage og besvare opkald direkte fra din PC eller
mobiltelefon.
Mobilt lokalnummer, så mobiltelefonen bliver en del af løsningen, uden brug af app.
Møde/konference telefoner, som kan bruges til telefonmøder hvor i skal være flere
samlet.
Universe Meeting Space, vores eget udviklede koncept hvor du f.eks. kan afholde
videomøder, dele dokumenter og chatte med dine kollegaer.
MS Teams bruger mange allerede i dag, men vi giver jer muligheden for at integrere
jeres nuværende telefoniløsning med MS Teams.

Ovenstående er blot nogle af de muligheder der er.
Kontakt os på telefon 70106600, så vi sammen med dig kan sikre den største fleksibilitet for
din virksomhed.

Firstcom Europe ønsker alle kunder en rigtig glædelig jul samt
et godt nytår
Julen nærmer sig og vi glæder os alle til at tilbringe den søde juletid med vores nærmeste og
dem vi holder af.
Efter julen kommer nytåret, og vi ser alle frem til et 2021 hvor vi forhåbentligt får en mere
normaliseret hverdag tilbage.
2020 har været et specielt år grundet Corona virus. Mange firmaer har været nødt til at ændre
måden man arbejder på og det har krævet store omstillinger for mange medarbejdere.
Vi er hos Firstcom Europe stolte af, at vi har kunne hjælpe jer i en tid hvor ændringer,
restriktioner og nye behov har været i fokus.
Det fortsætter vi naturligvis med, og i den forbindelse gør vi også opmærksom på at vi kan
træffes alle hverdage mellem jul og nytår. Vores vagt telefon er naturligvis åben 24/7 alle
dage.
Du skal blot ringe på: 70106600. Her kommer du i kontakt med vores support og
kundeservice, som kan hjælpe dig.
Hvis jeres virksomhed har brug for at ændre velkomst eller natbesked i forbindelse med jul og
nytår, så vil vi anbefale jer at kontakte os hurtigst muligt.
Husk eventuelt også at viderestille din telefon, så opkaldet går til en kollega hvis du holder
ferie.
Har du ikke nået at få ændret din julehilsen , så tøv ikke med at kontakte os.
Vi er her for at hjælpe dig!

