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SolusBC - Mobile 3.5 
 
Inom svenska företag har mobilen länge varit ett viktigt arbetsredskap, lika länge har också begränsningarna funnits.  

I SolusBC når mobilanvändandet en helt ny dimension i funktion, handhavande och överblick. SolusBC hanterar som andra 

system idag mycket av den bas funktionalitet som kunderna eftersträvar, men få eller ingen erbjuder den totallösning och 

den homogena funktionalitet som SoluBC erbjuder. Skillnaden finns framförallt i utvecklingsleden där SoluBC bygger på en 

rakt igenom egenutvecklad teknik som inte förlitar sig på en sammansättning av olika tredje parts produkter. Det innebär att 

slutanvändaren känner igen handhavande oavsett vilket gränssnitt man väljer.  

Genom smarta applikationer hämtas realtidsinformation och genom mobilen sköter du mer funktionalitet i växeln än du  

tidigare gjort med systemtelefonen på kontoret. Ett nytt arbetssätt som ger större tillgänglighet, större arbetsfrihet och bättre 

effektivitet. Kombinera mobilen med andra gränssnitt för att skapa de bästa förutsättningar för just Er unika arbetssituation. 

 
 
SolusBC Mobile licensen erbjuder alltid 

mobilanvändaren ett visuellt gränssnitt på  

sin mobiltelefon. Mobiltelefontypen avgör 

vilken typ av gränssnitt som används. Det 

innebär att olika telefoner har olika möjlig-

het att hantera olika mycket funktioner och 

information. Från enklare standardtelefo-

ner där det finns möjlighet att sätta sin 

status, till de mer avancerade smartphones 

telefonerna där det används en mer 

fullödig applikation.  

 

För bästa funktionalitet rekommenderas 

ett sk MEX abonnemang från vald operatör 

då användaren presenterar ett fastnäts 

nummer från mobilen och kan utföra väx-

elns vanligaste kommando. MEX abonne-

manget är också ett krav om användaren 

önskar se kollegornas status då de är 

upptagna i mobiltelefon. 

 

Mobilapplikationen kan till stor del ersätta 

den gamla systemtelefonen och använda-

ren kan styra sin anknytning direkt från det 

mobila gränssnittet i kombination med sin 

personliga hemsida. Genom det visuella 

gränssnittet skapas ett bättre informa-

tionsflöde. På ett enkelt och snabbt sätt 

kan nu kollegor och telefonister delges 

aktuell och korrekt personlig information. 

Genom ett mer mobilt arbetssätt skapas 

möjligheter att vara tillgänglig på egna 

villkor. Genom UC funktionalitet bestäm-

mer användaren själv på vilket sätt man 

önskar vara tillgänglig, på telefon, eller 

genom e-post, chatt eller sms. 

 

         Några funktioner: 

 Överblick på samtliga medarbe-

tare i realtid 

 Sätta sin Presence 

 Ange notering - tillfällig info 

 Skicka SMS 

 Skicka IM (Chatt) 

 Outlook integration, ringa från 

Outlook ut genom mobilen  

 Personlig hemsida 

 Samtalsstyrning 

 Least Cost Routing  

 Ipad applikation 

 Möjligheten att kombinera med 

Softphone i paketeringen Solus 

Combi 

 Android, IOS, Symbian60 

 Mobilt webbgränssnitt 

 

        Gruppfunktion 

 In och urloggning 

 Realtidsinformation 

 Köinformation 

 

         Aktiva samtal 

 Spela in samtal 

 Koppla samtal 

 Återta samtal 

 Parkera samtal 

 Överföra till mobil 

 Konferenssamtal 

Funktionaliteten kan skilja sig 

beroende på telefontyp. 

 

Solus Mobile har ett enkelt implemente-

ringsförfarande där kunden själv kan ladda 

ner applikationen från app store eller and-

roid market samt sända ut installations 

sms från sin personliga webbsida. 
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