Mina kollegor

Smart sätt att knyta ihop
kommunikationen på ditt företag
Vore det inte smidigt att snabbt kunna kolla om dina kollegor finns på
plats när en person ringer och söker dem? Via Aurora spondis modul
Mina kollegor har du tillgång till en komplett telefonbok för hela
organisationen och kan direkt se dina medarbetares status.
Det ska vara enkelt för dina kunder att komma i kontakt
med rätt person på ditt företag. Med modulen Mina
kollegor kan ditt företag på ett smidigt sätt knyta ihop
och förbättra den interna kommunikationen. Detta är
något som gynnar både ditt företag och dina kunder.
Snabba besked
Sitter du upptagen i möte eller har gått för dagen? I
Aurora spondi kan dina medarbetare direkt se om du
är tillgänglig eller frånvarande. Det innebär att dina
kollegor snabbt kan ge besked till den som ringer om
när du är tillgänglig igen. Om personen vill prata med
någon annan är det enkelt att vidarekoppla samtalet.
Ring eller smsa direkt via appen
Oavsett om du arbetar på ett företag med ett fåtal
medarbetare eller i en stor organisation kan det vara
trixigt att komma ihåg alla interna telefonnummer. Med
Mina kollegor slipper du memorera några nummer
eftersom allt är inlagt i den mobila växeln. Är personen
upptagen kanske du hellre vill skicka ett sms. Det gör du
enkelt direkt via Aurora spondi.

Fördelar med Mina kollegor:
•• Förbättrar den interna kommunikationen.
•• Komplett telefonbok för hela organisationen.
•• Kunden får snabbt ett besked om när du är
tillgänglig igen.
•• Du kan alltid se dina kollegors status.
•• Enkelt att vidarekoppla till någon annan som
kan ta samtalet.

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.

