Röstbrevlåda

Röstbrevlåda – ditt företags
personliga sekreterare
Många tycker att det är krångligt att behöva ringa upp sin telefonsvarare för
att lyssna av sina meddelanden. Med modulen Röstbrevlåda kan du lyssna
av dina meddelanden direkt i Aurora spondi. Du får en god överblick på
bildskärmen och väljer själv i vilken ordning meddelandena ska spelas upp.
Aurora spondis modul Röstbrevlåda är en tillgång som
underlättar ditt företags kommunikation. Du kan snabbt
och smidigt ställa in ett frånvarobesked. Det finns cirka
40 förinspelade meddelanden att välja bland. Vill du ge
ditt företags röstbrevlåda en mer personlig känsla kan
du givetvis spela in dina egna fraser. Det är även möjligt
att ställa in dina arbetstider för att kunna ge olika
svarsbesked när du är på jobbet och när du är ledig.
Enkelt och överskådligt
Modulen samlar din samtalshantering på ett och
samma ställe. Du kommer åt alla meddelanden
som lämnas i din röstbrevlåda direkt via appen.
Meddelandena samlas i en överskådlig lista där du
själv kan välja i vilken ordning du vill lyssna av dem.
Du kan även logga in via webben och spela upp dina
meddelanden. Har du ingen mobil datatäckning kan du
ringa till röstbrevlådan via Aurora spondi.
Anpassad återuppringning
Med Aurora spondi kan du ge den som ringer dig ett
personligt besked om när du kan ringa upp även om
du inte kan ta samtalet just då. Modulen erbjuder en
anpassad återuppringningstid och skickar en notis till
dig med all nödvändig information.
Interaktiva svar
Om du avvisar ett samtal kopplas samtalet till Aurora
spondi. En interaktiv svarsmeny visas på skärmen
och du kan direkt ge den som ringer ett personligt
svarsbesked. Det kan till exempel vara röstbrevlåda,
erbjuda återuppringning eller vidarekoppla samtalet.

Fördelar med Röstbrevlåda:
•• Underlättar ditt företags kommunikation.
•• Lyssna av dina meddelanden direkt i
Aurora spondi.
•• Enkelt att ställa in frånvaro.
•• Spela in egna hälsningsfraser.
•• Möjligt att ge olika svarsbesked på jobbet och
när du är ledig.
•• Erbjud den som ringer en anpassad
återuppringning eller ett interaktivt svar.

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.

