Proffsig hantering av alla dina samtal
Hamnar du ofta i situationer där du inte kan svara i telefonen men ändå vill ge
besked om när du kan ringa tillbaka? Med Aurora spondi, får du en lättanvänd
och flexibel kommunikationslösning som ger dig full koll på dina samtal.
Vill ditt företag ha en flexibel kommunikationslösning
fullspäckad med smarta funktioner? Aurora spondi är
växel- och operatörsoberoende. Den är molnbaserad
och kan användas helt fristående eller integreras med en
befintlig växellösning. Aurora spondi finns som app till
både iPhone och Android, men kan även nås via webben.
Flexibel lösning
Produkten består av flera olika moduler, bland annat
marknadens smartaste Svarsgrupper. Tack vare denna
modul har du möjlighet att direkt skicka vidare samtal
till dina kollegor när du själv sitter upptagen.
Med Aurora spondi har ditt företag full koll på vem
som ringer. Via namnuppslagning presenteras den som
ringer med namn och företag. Du ser omedelbart vem
som ringer, vilken svarsgrupp det ringer på och vilka
andra kollegor det också ringer hos. Du ser direkt när
någon svarar. Vill du spela in och spara dina viktiga
samtal? Det gör du enkelt i modulen Samtalsinspelning.
Full koll på dina samtal
Genom två enkla klick kan du ställa in frånvaro
eller låta den som ringer välja att bli uppringd eller
lämna ett röstmeddelande. Det finns mängder av
förinspelade frånvaromeddelanden, men du kan
naturligtvis även spela in egna. Du behöver aldrig oroa
dig för att glömma bort att ringa upp, Aurora spondi
påminner dig när det är dags. Du lyssnar enkelt av dina
röstmeddelanden i valfri ordning direkt via Aurora spondi
och slipper därmed ringa upp din telefonsvarare.

För mer info: 018-19 44 40,
info@aurorainnovation.com,
www.aurorainnovation.com
Aurora Innovation hjälper företag och organisationer att öka tillgängligheten
och underlätta kontakten mellan människor. Genom att erbjuda flexibla
kommunikationslösningar bidrar vi till bättre kundservice och trevligare arbetsmiljö.

Business
Samtalsinspelning
Svarsgrupper
Mina kollegor
Menyval
Röstbrevlåda
Boka samtal

