
Skype for Business 



EN DEL AF 
FLEXFONE-FAMILIEN

Vi har gjort Skype for Business til en integreret del af 
vores Flexfone-familie, hvilket betyder, at Skype for 
Business fungerer på lige fod med både Myfone.dk og 
Myfone app´en. 

Derfor kan vi nu tilbyde dig en endnu stærkere 
kommunikationsløsning, som giver din virksomhed og 
medarbejdere et ekstra lag af funktionalitet.

Uanset om målet er optimeret kundeservice, øget 
effektivitet eller et bedre samarbejde mellem 
medarbejdere, afdelinger og virksomheder - så får du 
med Flexfone og Skype for Business værktøjet til at 
opnå netop det! 

Læs mere på de næste sider, og bliv klogere på alle de 
unikke muligheder...



OVER OVERFLADEN

UNDER OVERFLADEN

Vi har skabt en komplet og integration imellem Flexfone 
og Skype for Business. Dette har vi illustreret med et 
flydende isbjerg, hvor Skype for Business er alt det synlige 
på toppen. Du har alle de velkendte funktioner til rådighed, 
og du kan frit benytte Skype, som du plejer.  

Under overfladen ligger al den funktionalitet, som 
Flexfone tilbyder. Meget af den funktionalitet er normalt 
ikke at finde i Skype for Business, men det har vi nu gjort 

muligt. Vi tør derfor godt sige, at vi har skabt den mest 
komplette og værdiskabende teleløsning på markedet. 
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UDGÅENDE OPKALD
Foruden den ekstra funktionalitet, har vi gjort det muligt for dig at ringe 

med Skype for Business til mobil- og fastnetnumre.  

Det betyder, at du kan taste et ottecifret telefonnummer i Skype-klienten, 
hvorefter du kan foretage et opkald. 

Vi har nemlig gjort din Skype-klient til en kommunikationsenhed på lige fod 
med dine andre telefoner. Dermed behøver dine kontakter ikke Skype for 

Business, for at du kan komme i kontakt med dem. 

Ring fra Skype...

... til telefonnumre

Ring ud fra din Skype-klient til 
eksterne telefonnumre

Ring Skype-til-Skype, som du plejer Opret telefonmøde direkte i 
klienten



INDGÅENDE OPKALD
Det fungerer også den anden vej rundt. Vi har nemlig koblet dit mobil- og 
fastnetnummer til din Skype-klient, så du kan vælge at besvare indgående 

telefonopkald via klienten.

Vi har også tilføjet nogle ekstra funktioner til et igangværende opkald. 

Du kan fx oprette telefonmøder med både interne og eksterne kontakter - 
uanset om de deltager via en telefon eller Skype for Business. 

... kan du modtage dine opkald i Skype-klienten

Ligegyldigt hvor folk ringer fra...

Bestem selv, hvilke af dine 
enheder der skal ringe

...og i app’en til iOS og AndroidModtag og foretag kald med 
klienten på både Windows og Mac...



Myfone.dk Skype for Business

Med Flexfone får du adgang til Myfone.dk, som er din nye online 
kommunikationsplatform, hvorfra du kan administrere din daglige telefoni. 

På Myfone.dk er alle dine kontakter og deres kalenderinformationer samlet og 
synkroniseret med Skype for Business. 

Du kan logge af og på virksomhedens telefonkøér, se status på kolleger og 
omstille igangværede kald direkte eller overvåget. 

Uanset om du benytter Skype eller Myfone på computer eller mobil, så vil opkald, 
medarbejdernote, status og kalendervisning være synkroniseret på alle enheder.

SYNKRONISERET PERFEKTION

Status

Kalender

Statusbesked
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Det er nemt at komme i gang med Flexfone. Vi 
står nemlig for hele oprettelsesprocessen, så I 
kan komme hurtigt i gang. Vi hjælper desuden 
med råd og vejledning i brugen af Flexfone, 
så I kan få mest ud af jeres nye, komplette 
kommunikationsløsning.

DET ER NEMT AT 
KOMME I GANG!


