
CISCO IP-TELEFONI LØSNINGER 

TIL MINDRE VIRKSOMHEDER

JEG TALER TIL FORNUFTEN 
– FÅ MERE UD AF MINDRE



TELEFONI OG DATA 
PÅ SAMME NETVÆRK

CALLMANAGER EXPRESS TIL SMÅ 

OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

Indtil i dag har høje startomkostninger forhindret

mindre virksomheder i at nyde godt af de daglige

besparelser ved sammenlægning af data og 

telefoni. Men Ciscos nye CallManager Express 

giver en billig, pålidelig løsning med høj

funktionalitet til virksomheder med under 100

medarbejdere. I et enkelt kontor eller mellem to

eller flere afdelingskontorer. Så nu er det din

virksomheds tur til at få fordel af IP-telefoni.

Med IP-telefoni håndterer virksomhedens datanetværk al jeres telefoni. 

I stedet for at skulle vedligeholde, servicere og opgradere to adskilte

netværk, behøver I nu kun at blive belastet af et sæt omkostninger. 

Sammenlægning af data og telefoni betyder også, at hver gang en

medarbejder flytter bord eller kontor, er der en opgave mindre at tage

hånd om. En barriere mindre for produktivitet. Og en udgift mindre.

Er der mere end én lokation i din virksomhed? Så vil den administrative

byrde blive mindre, og oven i købet får I gratis telefoni mellem afdelings-

kontorerne.



HVAD OPNÅR DU?

Konvergens. Ved at sammenlægge telefoni og data i én
netværksinfrastruktur spares penge, samtidig med at
produktiviteten øges.

Cisco IOS Software. Ciscos operativsystem giver en sikker
og fleksibel løsning, der er let at vedligeholde og skalere,
samtidig med at nye teknologier kan implementeres hurtigt
uden at nye, dyre investeringer er nødvendige.

IP-telefoni. En IP-telefoni løsning der giver alle de kendte
funktioner og services fra de gammelkendte
omstillingsanlæg og øger produktiviteten med dedikerede
applikationer.

On-net opkald. Spar opkaldsudgifter ved at route kald
mellem virksomhedens forskellige adskilte lokationer over
jeres Quality of Service (QoS) netværk.

IP-telefonen. Designet til en IP-telefoni infrastruktur.
Understøtter XML-applikationer og giver et stærkt og yderst
produktivt kommunikationssystem.

Auto Attendant. Systemet der automatisk besvarer opkald
og viderestiller dem mere effektivt eller giver adgang til
automatiserede services.

HVAD ER FORDELENE?

Cisco CallManager Express gør alle fordelene ved avanceret
teknologi til sammenlægning af telefoni og data tilgængelige
for små og mellemstore virksomheder.
Pålidelig og stabil IP-telefoni baseret på kendt og afprøvet
Cisco IOS Software.
Meget lav Total Cost of Ownership og forbedret produktivitet.
Lokal opkaldsbehandling, telefonsvarer og Auto Attendant på
én enkelt platform.
Let håndtering og konfiguration med standardiseret, grafisk
brugerinterface i Cisco IOS Software.
Beskyttelse af investeringen og let overgang til Cisco
CallManager, om nødvendigt.
Komplet telefonsvarersystem med 12-100 postbokse,
4-8 sessioner og 100 timers lagring.
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HURTIG TILBAGEBETALING

AF INVESTERINGEN

Den store fordel ved IP-telefoni er ikke kun,
hvor meget man kan spare, men hvor
hurtigt. Med CallManager Express kan en
virksomhed med 100 medarbejdere se en
positiv Return on Investment på meget kort
tid alene på grund af besparelser indenfor
administration og arbejdskraft. 

JEG TALER TIL FORNUFTEN 
– FÅ MERE UD AF MINDRE

HVOR KAN DU FÅ DET?

For at finde ud af mere om hvordan du kan
sammenlægge telefoni- og datanetværk, 
bør du tage fat i din Cisco certificerede
forhandler. Se mere på www.cisco.dk.

Vi kan realisere fordelene ved IP-telefoni for
din virksomhed. Ved at vurdere jeres
nuværende datanetværk, kan vi fortælle dig,
hvad der er nødvendigt for at sammenlægge
IT med IP-telefoni. Og vi garanterer, at din
investering fremtidssikres.

GÅ IND PÅ WWW.CISCO.DK FOR MERE 

INFORMATION OM CALLMANAGER EXPRESS


