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Contactează astăzi echipa noastră de specialiști pentru a afla mai multe

 
Ce poate face M247 pentru afacerea ta?

Cu Microsoft Teams Direct Routing poți:

 

 

M247 oferă integrarea serviciilor și capabilităților de voce cu Microsoft Teams,
un serviciu superior cu flexibilitate completă și o platformă de colaborare eficientă.

• Reduce costurile pentru tehnologii de colaborare prin consolidarea
platformelor  de comunicații  

• Crește controlul asupra serviciului și utilizatorilor
• Obține acces la opțiuni suplimentare pentru platforma ta de voce 

E5/A5 Sistem de telefonieINCLUDE

Microsoft Teams Direct Routing, soluție explicată în patru pași simpli:

Pasul 2 
Integrare apeluri

Integrare telefonie
în 

 

Licență O365/M365 Licență telefonie MS

Business Essentials

Business Premium

E1/A1

E3/A3

Business Voce

Business Voce

Sistem de telefonie*

Sistem de telefonie*

Alege planul pentru licența ta.
 

Acesta poate fi furnizat de M247 sau
implementat în baza unei licențe
O365/M365 pre-existente.

 

Pasul 1  
Licența de utilizator

 

SAU

Selectează minutele
de apeluri pe pachete
de utilizator, pentru
36 de luni

 
 

Pachete opțiuni

Plătești cât folosești

Pasul 3   
Tarifare

Microsoft Teams 

 Căști și telefoane
certificate   

Creează o soluție mai
personalizată adăugând
specificații

 

• Înregistrare apeluri 

• Numere internaționale  

• Integrare servicii de tip
centre de contact 

 

Pasul 4   
Opțiuni suplimentare
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• Ai apeluri telefonice interne și externe
prin Microsoft Teams

  
 

• Telefonie nouă în cloud

• Licență per utilizator

• Pachete de apeluri flexibile și competitive,
pentru diferite tipuri de utilizatori

 
  

• Tarife disponibile de la cenți pe minut

• Apeluri locale și internaționale

• Scalare după nevoile firmei tale

• Permite și suportă o creștere
multi-națională a activității

 
 

• Echipă dedicată de suport și implementare

• Fără costuri în avans

• Îți păstrezi numerele actuale

• Alegi numere de telefon internaționale

• Alegerea numerelor (Standard, Silver, Gold)

• Funcționează cu dispozitive variate,
inclusiv desktop, mobil și tablete**

 
 

• Detecție a fraudelor financiare

• SLA 99,95% cu remediere în 4 ore

• Integrări hibride cu sisteme și
platforme personalizate

 
 

• SIP & RTP sigur ca standard

Avantajele pentru businessul tău

*Nu include Microsoft Audio Conferencing ** Compatibil cu OS
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