Boka samtal

Enkelt och flexibelt att boka samtal
via Aurora spondi
Med Aurora spondi är det enkelt att effektivisera arbetet för hela
din organisation. Produkten är fullspäckad med smarta funktioner.
Via modulen Boka samtal kan du snabbt boka ett samtal till den du
eller någon annan önskar prata med vid en annan tidpunkt.
Sitter en kollega upptagen i ett möte när du vill komma
i kontakt med hen kan du med några snabba klick boka
in ett samtal. Kollegan får en notis och kan ringa upp
när det passar. Du finns flera olika valmöjligheter. Du kan
till exempel boka samtal från en kollega till dig eller till ett
valfritt nummer, från dig till en kollega eller till ett valfritt
nummer, eller mellan två kollegor. I det senare fallet
skickas en notis när samtalet klarmarkerats.
Påminnelse via notis
Du väljer själv om du vill ringa upp eller om du vill bli
uppringd, samt om du vill boka in samtalet snarast, vid
ett exakt klockslag eller inom en viss tidsram. Aurora
spondi skickar ut en notis till kollegan när samtalet
bokas och sedan en påminnelse i hens telefon när det
är dags att ringa upp. Bokar du ett samtal till dig själv
visas endast påminnelsen. Tack vare Aurora spondi
missar du och dina kollegor aldrig några viktiga samtal.

Fördelar med Boka samtal:
•• Effektiviserar arbetet för hela organisationen.
•• Boka in ett samtal till den du eller någon
annan vill prata med vid valfri tidpunkt.
•• Välj om du vill ringa upp eller vill bli uppringd.
•• Du får en notis som påminner när det är dags
att ringa upp.
•• Missa inga viktiga samtal.

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.

