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SolusBC - Softphone 3.5 
 
Telefoniplattformen Solus Business Communication bygger på ett ”Single-number-reach-concept”. Alltså skapas ökad till-

gänglighet genom ett fastnäts nummer. Flexibiliteten får man genom att välja den typ av telefon som passar för arbetet just 

för tillfället. Idag krävs inte flera anknytningar för att hantera en arbetsstation, utan ett nummer styrt mot flera för tillfället 

aktiva telefonenheter löser problemet. Idag väljer användaren mellan Softphone, SIP telefon, IP Dect, Mobiltelefon eller  

Smartphone.  Softphone är utan tvekan det mest uppskattade gränssnittet och finns idag på 80% av användarna SolusBC. 

Att arbeta med telefonen i datorn ger en rad fördelar som enklare handhavande, god överblick, sätta sin eller se kollegornas 

presence. Att koppla samtal, skicka SMS, intern chatta, planera telefonkonferenser, att hantera gruppfunktioner är bara 

några av de funktioner som erbjuds. Kombinera Softphone med en smartphone och du har bästa tänkbara arbetsmiljö, både 

för ett stillasittande och rörligt arbete. Softphone hanteras i både PC och MAC miljö. 

 
 
Solus Softphone är ett utav det gränssnitt 

som erbjuds i telefonilösningen och kräver 

en softphone licens. För användare med 

behov av ett visuellt gränssnitt erbjuds en 

kombinationspaketering, ”Combi” där 

användaren har liknande funktionalitet i 

både dator och i smartphone. 

Softphone används i din laptop, stationära 

dator eller via ett webbgränssnitt och ge-

nom att enkelt ansluta ett headset är du 

redo att kommunicera. 

 

SolusBC Softphone erbjuds i tre varianter 

som kan förändras efter behov. 

 

 Solus Normalvy 

Standard för kontorsanvändaren. 

 

 Solus  ACD-vy 

För användare i svarsgrupper med mycket 

hög volym av inkommande samtal. Exem-

pelvis kundtjänster eller supportgrupper. 

 

 Solus Telefonistvy 

För telefonisten, eller ACD agent som 

önskar god överblick på grupper, personal 

och hänvisningar.  

Samtliga vyer av softphone erbjuder en 

enkel implementering och enkelt handha-

vande.  

Kostnadseffektivt arbetsverktyg med låg 

investering och löpande uppdateringar. 

Flexibel att använda på kontoret, på resa 

och i hemmet. På resande fot ansluter 

datorns softphone till systemet samtidigt 

som datorn har en aktiv internetuppkopp-

ling.  

 

Några funktioner: 

 Överblick på samtliga medarbe-

tare i realtid 

 Sätta sin presence 

 Skicka SMS 

 Intern Chatt funktion 

 Intercom, envägskommunikation 

 Inkorg (SMS & E-post avisering) 

 Pop up inställning 

 Outlook integration 

 Personlig webbsida 

 Samtalsstyrning egen anknyt-

ning 

 Telefonbok, flera sökmöjligheter 

 Skapa synliga och sökbara kon-

takter 

 Möjlighet till headset med svars-

knapp 

Aktiva samtal: 

 Spela in samtal 

 Koppla samtal 

 Återta samtal 

 Parkera samtal 

 Överför till mobil 

 Konferenssamtal 

 Nummerplatta 

 ”Silent ringer” 

 

Samtalslogg & Grupper: 

 Logg på missade, inkommande 

& utgående samtal 

 Realtidsinformation 

 Överblick på köer 

 Överblick på agenter 

 Logga in och ur egen anknytning 

eller medarbetare 

 Möjlighet till statistik 

 Intern/Lokalsamtal från utlandet 

via Voip samtal 
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