Samtalsinspelning

Spela in och spara alla dina viktiga
samtal med Aurora spondi
Har du mobila samtal som är så viktiga att du vill spela in och spara
dem? Med Aurora spondis samtalsinspelning kan du enkelt spela in
via appen i din iPhone eller Android. Du bestämmer själv hur länge
inspelningarna ska sparas och du kan enkelt spara ner dem på datorn.
Inom vissa branscher och yrken kan arbetsprocessen
underlättas markant om den anställde har möjlighet
att spela in sina samtal. Till exempel kan säljare enkelt
dubbelkolla vad en kund har beställt eller projektledare
kontrollera vad som sagts under viktiga telefonmöten.
Även journalister och PR-konsulter drar stor nytta av
samtalsinspelning vid intervjuer. För vissa verksamheter
är det till och med ett lagkrav att spela in och arkivera
alla sina samtal.
Fantastisk ljudkvalitet
Med Aurora spondi kan du spela in dina inkommande,
utgående och pågående samtal direkt via en app i din
iPhone eller Android. Inspelningen sker i wav-format och
hämtas i mp3. Ljudkvaliteten har haft en hög prioritet
i utvecklingen av modulen. Samtalsinspelningarna är
av mycket hög kvalitet vilket gör att du med fördel kan
använda dem exempelvis i en podcast.
Smidigt att lyssna av och dela
Personen som du har ringt upp ser ditt telefonnummer
precis som vanligt och vet inte om att du spelar in
samtalet om inte du upplyser om det. I Sverige är det
lagligt att spela in samtal om du själv deltar i samtalet.
När du har lagt på telefonen får du en notifiering om ett
nytt inspelat samtal. Du kan lyssna av samtalet direkt
via appen i din telefon. Vill du dela dina inspelningar
kan du e-posta dem genom att klicka på mp3-knappen.

Fördelar med Samtalsinspelning:
•• Spela in dina samtal direkt via appen i din
iPhone eller Android.
•• Inspelningar med fantastisk ljudkvalitet.
•• Underlättar arbetet för många yrkeskategorier.
•• Enkelt att spara ner ljudfilerna på din dator.
•• Du bestämmer själv hur länge du vill spara
dina inspelningar.

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.

