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...og hvad så med nytten?
Er du beslutningstager i en af Danmarks mange mindre eller mellemstore virksomheder? Så tænker du
måske også sådan. I hvert fald
møder vi disse holdninger tit. Til
gengæld tænker færre over, hvordan man kan få det maksimale ud
af kommunikationen med sine
kunder. Det er som om, at besparelser overskygger mulighederne.
Vi ønsker at være den foretrukne
telefonileverandør til danske virksomheder. Derfor har vi lagt os i
selen for at udvikle og tilbyde innovative telefoniløsninger med fo-
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kus på styrkelse af danske virksomheders konkurrenceevne.
Derfor er vores løsninger designet
til at levere valgfrihed, handlefrihed, effektivitet, fleksibilitet og
god service til jeres kunder.
Vi har blandt andet udviklet multiSIM, som giver valgfrihed mellem
flere mobilnetværk på samme SIMkort og med garanti Danmarks absolut bedste dækning. Vi var også
de første, der tilbød mobiltelefoni
uden roamingudgifter med europaFRI. Din virksomhed skal ikke

bekymre sig om udgifter, når det
koster det samme at tale ude i Europa som i Danmark. Hvorfor vente
mange år på det, vi kan tilbyde nu
og her?
Endelig tilbyder vi integrerede telefoniløsninger, så du automatisk ser
dine kundedata på skærmen, når
din kunde ringer ind. Så er du
klædt på med det samme og kan
lettere skabe mersalg på systematisk og effektiv vis. Bare fordi det
virker og har en konkurrencedygtig
pris, må løsningen jo også gerne
give dig større nytte og varig værdi.
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Altid danmarks
Kæmpekapløb i gang
TDC og Telenor er godt i gang med at
udvide kapaciteten i deres mobilnetværk, som vi alle har glæde af. 4Gdækningen bliver bedre dag for dag,
og hullerne i 3G-netværkene udbedres med stor hastighed.

Telenor i førertrøjen
Iflg. Telenor selv dækker Telenors
mobilnetværk i dag 99% af danskerne med lynhurtigt data på 3Gnetværket. For brugere betyder det,
at man f.eks. kan streame video uden
afbrydelser i toget mellem København og Aalborg eller en god film i
sommerhuset på Bornholm.
Telenor opgraderer i disse dage en
stor del af sit 3G-mobilnetværk til
den hurtigere 4G-teknologi, som
Telenor dækker 80% af danskerne
med. Med 4G kan brugere hente
tunge filer ekstra hurtigt og streame
video i HD.

TDC rykker for alvor
Peter Trier Schleidt, TDC's COO, fortalte på et pressemøde 21. marts
2014, at TDC også er i gang med at
udbygge og opgradere deres mobilnetværk. Prisen er 4 mia.kr.
Det betyder flere og mere intelligente
master, og at 99 procent af den
danske befolkning vil være dækket
med 4G inden udgangen af 1. kvartal
2015.
Hurtig upload og download via 4G
kræver dog, at du anvender mobile
enheder, der teknologisk er bygget til
4G.
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bedste dækning
både på 3G og 4G
Bedste mobilnetværk
Teknologisk Institut har gennemført
en undersøgelse "Resultater af målinger for mobildatadækning, upload/download-tider, videostreaming og
samtaler" 13.-30. januar 2014 på Telenors opdrag. Undersøgelsen viser,
at Telenors mobilnetværk har bedst
mobildatadækning med iPhone 5s telefoner. Nr. 2 er Telias mobilnetværk,
mens TDC's mobilnetværk er nr. 3.

ipvision garanterer bedste
4G-dækning
Hvis du ønsker 4G og en bedre og
hurtigere dækning i Danmark til
mobildatabrug, kan du overveje
multiSIM fra os. Du får både TDC's og
Telenors mobilnetværk på samme
SIM-kort. Så kan du prøve dækningen
på det sekundære mobilnetværk, hvis
upload og download går for langsomt
på dit primære mobilnetværk.

Altid bedste dækning i DK
• Skift mobilnetværk, hvis signalet er
svagt på dit primære netværk
• Størst mulig handlefrihed
• multiSIM tale 29,- kr. pr. bruger pr.
måned som tillæg
• multiSIM 1G data 39,- kr. bruger pr.
måned som tillæg

Læs mere på multisim.dk
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Fax uden faxmaskine
Hvad gør du, hvis leverandørerne eller kunderne kræver
fax i kommunikationen, og du ikke har en faxmaskine?
De fleste danske virksomheder benytter moderne kommunikationsteknologi med IP-telefoni, mobiltelefoni, email og måske Instant
Messaging/chat. Men man skal ikke langt udover Danmarks grænser,
før det forholder sig anderledes.
Forestil dig, at du importerer vin fra
Norditalien, og nu står vinprodu-

centen og vil have dig til at faxe din
bekræftelse på tilbuddet, før han
skipper vinpallen afsted. Men du
har ikke nogen faxmaskine. Hvad
gør du?

ken. Herefter kan du enten sende
det direkte fra kontorprogrammet
eller via din email. Herefter vil vinproducenten som ønsket modtage
sin bekræftelse på fax.

Med virtualFAX kan du sende og
modtage fax via email. Du skaber
dine faxdokumenter i din kontorpakke, f.eks. Microsoft Office pak-

Vinproducenten kan også sende
ordrebekræftelsen på fax til dig. Du
modtager faxen som vedhæftet fil i
en email.

“Vi valgte ipvision, fordi vi skulle
kunne skalere op uden ekstraudgifter”
Fitness World er Danmarks største fitness-kæde.
Kæden er vokset fra 1 center i 2005 til i dag 115
centre over alt i landet. ”Da vi etablerede Fitness
World, var et skalerbart telefonsystem med maksimal
fleksibilitet et ultimativt krav,” siger IT-chef Niclas
Pedersen fra Fitness World. ”Vi ønskede et system,
som var 100% forberedt på vækst - i antal centre og
antal brugere.

Vel at mærke uden at der ved udvidelserne skulle løbe
unødige ekstra udgifter på, så snart et nyt center eller
en ny bruger skulle kobles på vores telefoniløsning,”
fortsætter Niclas. ”ipvision levede til fulde op til dette.
Den indledende installation gik godt, og ved vores
mange udvidelser senere har ipvision ydet en god
service, leveret tilfredsstillende og helt uden problemer,” afslutter IT-chefen.
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Kører dit internet
i sneglefart?

Man kommunikerer aldrig hurtigere,
end internetforbindelsen tillader
Sneglefart i arbejdstiden er ikke
populært. Ventetid er spildtid, og
mange medarbejdere kan ikke lave
noget, hvis dataforbindelsen er
midlertidigt afbrudt, eller fordi hullet ud til verden er for småt. Det
svarer til en vej, hvor der er trafikprop, fordi vejen er for lille til antallet af trafikanter.
I dag udføres flere og flere opgaver
gennem arbejdsnetværk i en eller
anden forstand, så medarbejdere
er meget afhængige af at nå
servere, cloud services, oplysninger på internettet og mails.

ipvision.dk/fiber
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Nedetid eller langsomme forbindelser kan være direkte forbundet
med tabte ordrer, tabt omsætning
og ikke mindst utilfredse kunder.
Heldigvis er priserne på forbindelser kraftigt på vej i nedadgående
retning. Fiber er den type dataforbindelse, der har de højeste
datahastigheder for upload og for
download af data. Erfaringen viser,
at fiber også er de mest robuste
og mest stabile dataforbindelser
pga. den nyeste teknologi, som
bedre modstår vejrskift og ydre
fysiske påvirkninger. Der er ganske
enkelt færre afbrydelser. Det er i
dag muligt at få fiberbaserede dataforbindelser for under 1.000 kr.

om måneden. Prøv lige at lave et
simpelt regnestykke: Tænk på dine
medarbejderudgifter, og hold dem
op mod, hvor meget medarbejderne står i kø på informationsmotorvejen. Hvis du nu kan fjerne alle
køer, så er ca. 1.000 kr. pr. mdr.
kun en brøkdel af lønomkostningerne. En driftsomkostning på 33
kr. om dagen for at få internetadgang uden forsinkelse er hurtigt
tjent hjem. Medarbejderne bliver
glade for at slippe for unødige
frustrationer, og kunderne klager
ikke over, at tingene går endnu
hurtigere.
Er det tid til at fjerne sneglen, der
giver kø på jeres vej ud i verden?

“Vi valgte ipvision, fordi det
gav os en besparelse på 49%”
Pedersen & Nielsen er en af Danmarks største bilforhandlere med mærkerne Volvo, Ford, Renault, KIA, Fiat
og Dacia samt biludlejningsfirmaet Hertz. “Da vi skulle
skifte telefonsystem, havde vi brug for en fleksibel
løsning, der kunne udnytte det eksisterende datanet
fra ADP og samtidig nedbringe antallet af dataabonnementer,” siger adm. dir. Jesper Brix. “Løsningen
skulle også gøre det langt enklere at ændre velkomsthilsner, IVR (Interactive Voice Response) og ringegrupper med mere. ipvision gav os de muligheder, vi

efterspurgte med en Unified Communication løsning,
der også integrerer mobiltelefonerne. Pedersen &
Nielsens årlige omkostninger til telefoni var tidligere
277.000 kr. Med ipvisions løsning blev de årlige
omkostninger reduceret til 190.000 kr., og ved overgang til telefoni på ADP-linjer blev de årlige omkostninger 140.000 kr. Det svarede til en besparelse på
49%. Ved vores efterfølgende vækst er udvidelserne
klaret nemt, idet systemet fra start var klar til at koble
flere medarbejdere på,” afslutter Jesper Brix.
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Hvordan ser telefoni ud i fremtiden?
Et bud fra Jakob Fuhr Hansen, partner i Vækstfonden
Hvordan ser du udviklingen i
branchen de seneste år?
Partner i Vækstfonden Jakob Fuhr
Hansen: "Tele er en industri i rivende udvikling. Internettet har været
den paradigmeskiftende driver og
fortsætter med at revolutionere
branchen. Særligt 3 forhold har
påvirket udviklingen siden 2007;
Smartphones, mobility og Consumerization. Det går stærkt. Ny konkurrencefaktor er bl.a. integration
af telefoni med IT-systemer.”
Hvilke forhold finder du særligt
perspektivrige på sigt?
Jakob: ”Gap’et mellem ”traditionel
telefoni” og de forædlede kommunikationsformer og –tjenester,
som vi kender til i dag, er stort.
Manglende produktivitet og faldende konkurrenceevne er jævnligt
temaer i pressen. Danmark har
nogle af Europas laveste priser på
telefoni, mobiltelefoni, mobildata
og netværk. Alligevel er det mindretallet af virksomheder, som har
idriftsat løsninger med ”forædlet
kommunikation.” Mange virksomheder fokuserer mere på udgiften
til kommunikation end på den mulige nytteværdi, som en kommu-
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nikationsløsning reelt kan bibringe
til virksomhedens kunder og medarbejdere.”
Ændret tilgang til telefoni i
ledelsen
Jakob: ”Tele behandles ikke sjældent af erhvervskunder som noget
sekundært i forhold til driften. Ved
køb af en telefoniløsning eller ved
genforhandling ligger en del fokus
på pris. Det kan vidne om et betydeligt udgiftsfokus og om en mindre vægtning af det strategiske
fokus.
Virksomheden tænker: ”Det fungerer jo fint, det vi har. Hvorfor så
ændre på det?” Underforstået, at
forretningsudvikling kun i meget
begrænset udstrækning tænkes
sammen med telefoni.
Som med alt andet afspejler
tingenes til- stand tænkningen hos
ledelsen. Hvis salg er vigtigt, hvis
kundepleje er vigtigt, hvis kundeservice og teknisk support er vig-

tigt, så må håndteringen af kommunikationen med kunderne og
kundeemnerne jo også være vigtig.
At vælge en traditionel telefoniløsning (”as usual”) er for mig at
se det samme som at overse en
mulighed for at give sine kunder
en mere relevant service.”
Opfordring
Jakob: ”Tag en dialog med dit teleselskab om virksomhedens forretningsmæssige udfordringer. Der
kan med høj sandsynlighed identificeres flere områder, hvor der kan
sættes ind med tiltag, der forkorter
tiden for opgaveløsningen for
medarbejderne eller øger nytten af
produkterne eller tjenesterne for
kunden.”
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Dårlig dækning?
Både mobilantennen og dit hoved kan hæmme dine opkald
Undersøgelsen "Så god er din mobiltelefon til at modtage signaler"
(17/12-2013) fra Erhvervsstyrelsen
viser udvalgte mobiltelefoners antenners præstationsevne eller
mangel på samme. Undersøgelsen
viser 22 forskellige udbredte modeller, og sammenligner mobiltelefonernes antenners performance dog kun ved modtagelse.
Konklusionerne er især, at smartphones generelt perfomer svagt.
Det gælder både iPhone, mange
Samsung smartphones og Nokia
smartphones. Traditionelle mobiltelefoner perfomer i undersøgelsen generelt væsentligt bedre.
Det interessante er, at billedet
skifter, hvis mobiltelefonen holdes
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frit i luften, hvor især smartphoneantennernes performance forbedres væsentligt.
"Antennen i mobiltelefonerne har
stor betydning for, hvordan mobildækningen opleves - især i områder, hvor signalet i forvejen er
svagt. Bor man et sted med dårlig
dækning, vil det være en god idé at
vælge en mobiltelefon med gode
modtageegenskaber," siger Vicedirektør Finn Petersen fra Erhvervsstyrelsen ifm. offentliggørelsen af
undersøgelsen.
Det fremgår også af rapporten, at
mobiltelefonens evne til at modtage et signal hæmmes af, om
mobiltelefonen holdes tæt mod
øret/hovedet eller er holdt frit i luf-

ten. Forskellen kan være op til 1017 DB, som i praksis i værste fald
kan kræve et 50 gange stærkere
signal for at igangsætte et opkald.
Ved at bruge head set til mobilen
undgår du at hæmme modtagesignalet, hvorved du mister færre opkald. Så har du udfordringer med
antenneforhold, kan det være en
simpel lille foranstaltning.
Hos ipvision kan du også vælge at
få et multiSIM-tillægsabonnement,
så du kan skifte mellem TDC's mobilnetværk og Telenors mobilnetværk, hvis signalet fra det ene er
svagt i et specifikt område. Du
skifter ganske enkelt operatør
(helt som du ville gøre i udlandet,
hvis der ikke var dækning), uden
det koster dig ekstra.

“Vi valgte ipvision, fordi vi vil give
vores kunder en god kundeservice”
ICM-ArSiMa leverer produkter indenfor personligt
sikkerhedsmateriel. De har valgt ipvision og en komplet telefoniløsning, der integrerer ICM-ArSiMas kundedata med telefonien. Operations Manager Mick
Mikkelsen: ”Med fuld integration til vores kundedata
kan vi se, hvem der ringer ind, og hvad de tidligere
har købt, og ikke mindst hvad de IKKE har købt.
Det betyder, at kundeordrer behandles hurtigere, da vi allerede, når telefonen ringer, kan
se, hvornår kunden sidst har købt et
produkt.
Vi kan også se, om den, der
ringer, har modtaget vores
katalog, vedkommendes ansvarsområder, om de modtager nyhedsbrev og hvilke
øvrige interesser, personen måtte have.
Det giver alt sammen en
unik mulighed for at give
den bedst mulige kundeservice – og forbedrer
sælgernes mulighed for
at hente nye ordrer ind.
Løsningen fungerer rigtig godt. Vi øger vores
mersalg og forbedrer
vores kundebehandling
samtidigt.”

ipvision.dk/icm-arsima
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Dine data
Sæt dem i spil lders
Opka
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I har investeret tid og penge i firmaets IT-systemer.
Dagligt bruger I tid på at ajourføre og præcisere
data, så billedet af den enkelte kunde er så intakt
og korrekt som muligt. Jo mere komplet og korrekt
billede, jo mere værdi kan I skabe.
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overfor kunden. Det første kræver planlægning.
Det sidste kræver, at du bruger dine kundedata i dialogen med kunderne. Med andre ord
skabes værdien først, når du sætter data om
kunden i spil under samtalen med kunden.
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er guld værd
når kunden ringer
Den defensive situation gør måske også, at du
ikke fik spurgt ind til kunden omkring de forhold, hvor du mangler information.
Vend defensiven til en offensiv med integration. Integration bygger på moderne telefoni,
der sætter data sammen med opkald. Det gør,
at når kunden ringer, så står kundedata på
skærmen med det samme. Du får faktisk overblikket, før du hører telefonen ringe.
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Fordelene under samtalen er, at du kan føre
en relevant dialog fra start, og du fremstår
forberedt, målrettet og professionel.
Udbyttet af samtalerne for kunden kan være mange, bl.a.
forkortet vente- og samtaletid, en bedre løsning
for kunden og bedre
service. Udbyttet for
dig kan være mersalg
og et bedre resultat.
Visning af kundedata
sammen med overblik over kollegerne
udvikler et bedre
internt samarbejde.
Så er spørgsmålet:
Dine værdifulde data
er klar til integration.
Er du klar til at sætte
dem i spil og høste?
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Sådan høster du
Sæt de vigtigste kundedata sammen
fra forskellige datakilder
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25 626
Bil: Opel Insi
gnia OPC
Årgang: 201
1
Ejerskab: Priv
at leasing
Dækskifte/-op
bevaring: Ja/J
a
Serviceafta
le/-udløb: Ja
- marts 201
Forsikring:
4
Tryg Forsikrin
g
Finansiering
: Nordea Fina
ns A/S

ERP

Aktivitet

Næste serv
ice: Januar
2014
Seneste serv
ice: 17. maj
2013
Købstidspu
nkt: 3. marts
2011
Mersalg/tilb

ud:

19" Alufælg
e - Style 230
: kamp.pris
Vinter pakke:
32.999,kamp.pris 13.9
99,Gummimåtte
r: kamp.pris
499,Vores kontakt

:

Salg: John
Petersen
Indskrivnin
g: Jens Sve
ndsen
Reservedele
: Gert Olsen
Service: Pete
r Holmgaard
Interessepro

fil

RKI

Tilmeldt nyh
edsbrev: Ja
Driving Exp
erience: Ja
Private inte
resser: Golf,
Cykling
Merchandi
se: Nej

Åbn i CRM

Google Analytics

Sådan virker det

1
En kunde ringer dig op
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2

3

Connect Integration søger

Kundens data vises på

efter data om kunden

skærmen i Connect Client

guld på dine data
Det får du
ud af det

Se hvad du
kan høste

Fordele under opkald

Investering

• Se straks, hvem der ringer

Installation af integra-

• Få al relevant information

tion i virksomheden

serveret
• Før den relevante dialog
med det samme

Sådan kommer
du igang

A

Overvej, hvilke data dine

B

Udfyld skema på

folk har mest brug for
i telefonsamtalerne

starter ved 9.900 kr.
Læg dertil en ydelse
pr. bruger pr. måned

• Fremstå forberedt, målrettet
og professionelt

Udbytte af opkald

Afkast

• Mersalg

Beregn dit mere poten-

• Kortere vente- og samtaletid

tiale ved at indtaste

• Bedre resultater

få firmanøgletal på

• Bedre kundeservice

ipvision.dk/beregner

4
Du skimmer data hurtigt

5

C

ipvision.dk/skema-integration

Få et uforpligtende tilbud

6

Du hører, at din telefon

Du besvarer opkaldet -

ringer

nu godt klædt på
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EU skal være
Mens vi lancerede mobilpakkerne
europaFRI i maj 2013, arbejdede
Jens Rohde, MEP, Neelie Kroos,
EU-Kommissionens konkurrencekommissær, og andre i foråret
2013 med indholdet til lovgivningen for et ægte indre marked for
teleydelser.
"Ingen roaming i EU" giver jo mening i et ”indre digitalt marked.” Vi
syntes, at det kunne være spændende at dykke ned i sagen og har
derfor interviewet Jens Rohde om
tilblivelsen af Telepakken og i særdeleshed "Nul roaming."
"Kom du med særlige visioner
eller indsigt ind i lovgivningsarbejdet som den liberale gruppes forhandler på telepakken?"

“Roaming er det stærkeste
symbol på, at vi ikke har et indre
marked for digitale ydelser”

Jens Rohde: "Man kan sige, at roaming er det stærkeste symbol på,
at vi ikke har et indre marked for
digitale ydelser.
Med telepakken nu kommer vi et
stykke hen ad vejen mod en mere
fælles europæisk spilleplade, men
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vi har langtfra nået målet.
Jeg har en særlig indsigt i frekvensspørgsmål og blev derfor for nogle
år siden forhandler på spectrumprogrammet. Det ligger jo i forlængelse af telepakken. Visionen for
mig har hele tiden været at skabe
et indre marked, og det er stadig
visionen."
"Hvad inspirerede dig til at tage
initiativ til den resolution, som
overbeviste Neelie Kroes om,
at hun skulle fremsætte et forslag om telepakken inkl. at afskaffe roaming i EU?"
Jens Rohde: "Jeg havde aftalt et
møde med Neelie Kroes i begyndelsen af april sidste år og sad og
skrev på nogle ting, som jeg synes
skulle med i hendes telepakke.
Dem drøftede jeg med en af vores
politiske rådgivere, som kommer
fra telebranchen, og vi blev enige
om, at det ikke gav mening at blive
ved med at vedtage nye pakker
med prisreguleringer.
Vi har jo allerede en tredje pakke,
og den politiske virkelighed vil jo,
at så ville vi blive ved med nummer
4, 5, 6, 7 osv., indtil roaming var
helt væk. Så var det bedre at lave

en game changer én gang for alle.
Kommissæren tog imod forslaget
med et skævt smil og sagde, at det
ville hun da gerne fremsætte, men
alle grupper i parlamentet havde
konsekvent været imod at gribe så
markant ind. Derfor sagde hun, at
jeg først måtte afprøve opbakningen til forslaget, og det gjorde jeg
så gennem en resolution."
"Hvilke tiltag foretog du/den
liberale gruppe før og efter
resolutionen for at få banet
vejen i det politiske miljø, i
telebranchen og evt. andre
interessentgrupper for en vedtagelse af telepakken?"

“Ingen vej uden om roamingafskaffelsen i de videre
forhandlinger”

Jens: "Min taktik var ganske enkel:
Jeg skrev et resolutionsudkast på
fem linjer om, at roaming skulle
afskaffes.
Det fik den ønskede effekt. Folk
blev tossede og troede, at jeg
havde fået noget galt i halsen. En
telepakke kan jo ikke bare indeholde et forslag om roaming, som de
sagde. Det gav jeg dem fuldstæn-

fri for roaming
Jens Rohde
Født 18. april 1970 (44 år)

digt ret i. Jeg sagde, at de kunne få
alt, de overhovedet kunne tænke
på, med i resolutionen, hvis bare
de ikke rørte mine fem linjer om
roaming.
Og på den måde kom de alle ind i
ålerusen, for alle fik jo noget med,
og resolutionen blev også ganske
lang. Det afgørende var, at nu var
der ingen vej uden om roamingafskaffelsen i de videre forhandlinger."
"Hvilken modstand kan telepakken risikere at møde i Ministerrådet?"
Jens: "Telepakken kommer formentlig til at møde stor modstand
på både netneutralitetsspørgsmålet og spectrum-koordinering. Men
afskaffelse af roaming går lige
igennem. Premierminister David
Cameron (UK), ministerpræsident
Francois Hollande (FR), forbundskansler Angela Merkel (G) og ministerpræsident Mark Rutte (NL) har
allerede tilsagt deres støtte til
Kommissæren."
"I medierne, bl.a. B.T., er du
citeret for at være overbevist
om, at EU reelt bliver roamingfrit inden årets udgang. Hvorfor
er du overbevist om det? Hvad

Jens er medlem af EU-parlamentet for
Venstre og siden kommunalvalget i 2013
desuden medlem af Viborg byråd. Han har
været medlem af EU-parlamentet siden
valget i 2009. Jens er tidligere MF for Ven-

stre, valgt i Viborg Amstskreds. Jens var
forhandler på vegne af Europa-Parlamentets liberale gruppe under tilblivelsen af Telepakken og bl.a. ophavsmand til de 5 berømte linjer om afskaffelse af roaming i EU.

er dine teser?"

tet har netop stemt Telepakkekompromisforslaget inkl. afskaffelse af roaming i EU i december
2015 igennem. Nu mangler "kun"
vedtagelsen i EU's ministerråd,
hvor i hvert fald 4 nordeuropæiske
medlemmer jf. Jens Rohde har talt
varmt for en vedtagelse. Vi takker
Jens for at stille op til interviewet
midt under den tiltagende valgkamp op til MEP-valget søndag den
25. maj.

“David Cameron, Francois
Hollande, Angela Merkel og
Mark Rutte har allerede tilsagt
deres støtte til Kommissæren”

Jens: "Fordi der allerede er teleselskaber, som er igang med at agere
og udbyde nye pakker uden roaming. Det handler jo om at være first
mover i en ny virkelighed. Så teleselskaberne kommer med udsigten
til en lov om en deadline december
2015 til selv at udfylde den efterspørgsel, der bliver. Hvorfor skulle
de vente?"
"Hvilke forventninger har du i
øvrigt omkring strukturen i telebranchen, prisdannelsen på
tale og data, ændrede brugsmønstre og innovation?"
Jens: "Hm – det er jo et lidt større
spørgsmål. Som sagt er vi slet ikke
i mål med den nødvendige frekvenspolitik for at skabe et indre
marked. Meget vil afhænge af de
kommende forhandlinger. Før de
er påbegyndt, vil jeg afholde mig
af at spå om den fremtid."
Medlemmerne af Europaparlamen-

Hos ipvision stiller vi jævnligt
spørgsmålet til vores kunder: Hvorfor betale for roaming 1½ år
endnu, når du kan blive fri?
europaFRIs største fordel er, at
samtale på kryds og tværs af EUlandene koster det samme som
samtaler i Danmark. Vores eksisterende og nye kunder har taget
godt imod produktet, og besøgstallet på vores europaFRI-sider på
ipvision.dk vidner om, at mange
gerne vil undgå roaming.
Inden længe er det sommer. En
oplagt anledning til at få ændret
udvalgte eller alle medarbejderes
mobilabonnementer til europaFRI.
Du kan fremover ringe til hele EU+
fra hele EU+ fuldstændigt til samme priser, som når du ringer mobil
i Danmark.
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“Vi valgte ipvision, fordi telefoni
i Europa blev 50% billigere”
“Den mest synlige fordel ved, at vi valgte ipvision og
deres europaFRI-produkt, har været en besparelse på
over 50% på alt vores udlandstelefoni," siger Jesper
Zerlang, adm. dir. i Logpoint A/S. Han fortsætter: "Den
klart største fordel i vores egen optik har været en
helt anden - en 100% behandling af alle vores kunder
og partnere i hele Europa på samme måde. Vi kan nu
ringe til hvem som helst hvor som helst og ligegyldigt
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hvor fra. Prisen er den samme som vores billige danske
afregning, når vi ringer fra et vilkårligt sted i Europa til
et vilkårligt andet sted i Europa. Det har givet en
anden mental tilgang til kommunikation med vores
partnere og kunder og har gjort os frie til at gå efter
vores mål om at erobre hele Europa, uden at vi skal
tænke på omkostningerne til telefoni."

Har du flere veje frem?
En ekstra vej kan gøre stor forskel
Der skal meget lidt til at lukke for
det væsentligste, du har - om det
er din vej frem eller den informationsmotorvej, der kører alle jeres
systemer. Det ved Kop & Kande.
De var en af de første kunder til at
installere en mobil failoverløsning.
Kop & Kande havde gennem flere
år undersøgt mulighederne, men
de var alt for dyre tidligere.
Jens Nissum, IT-chef hos Kop &
Kande forklarer: ”Kop & Kande har

96 butikker. Vi havde behov for at
komme afbrydelser af vores dataforbindelser helt til livs. Hver gang,
vi oplevede en afbrydelse, fulgte
en række ulemper i halen, som gav
os en hel del oprydningsarbejde.”
Kop & Kande ønskede en oppetid
så tæt på 100% som muligt. Da vi
udviklede vores priseffektive mobile failover-løsning, slog Jens Nissum til med det samme. Løsningen
er nu installeret i alle butikker, og

afbrydelserne er ophørt. Inden vi
var færdige med installationerne,
oplevede Kop & Kande en uventet
sidegevinst. En dag under julehandlen 2013 gik den primære
dataforbindelse til alle butikker på
hovedstrøget i Sakskøbing.
De handlende fandt hurtigt ud af,
at Kop & Kande-butikken fortsat
kunne ekspedere købstransaktioner, og butikken var proppet med
mennesker resten af dagen.

ipvision.dk/failover
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Hvilke krav skal du stille
Hvor konkurrencedygtig skal
Når du står overfor beslutningen om at skulle skifte
telefonisystem, er der en lang række ting at tage
stilling til. Først og fremmest har du sikkert allerede en
lang liste af ting, det eksisterende system kan. Måske

har du erfaring med at skifte fra andre virksomheder.
Alligevel kan det være uoverskueligt at vurdere, hvor
meget et system skal kunne, og hvor ambitiøst man
skal gå til værks. Et godt telefonsystem skal være let

Mine kunder skal have en bedre oplevelse i telefonen
Kunderne skal have smartere og mere direkte adgang til de rette medarbejdere
Kunderne skal have flere muligheder for at betjene sig selv
Kunderne skal vente kortere tid i kø og tilbydes bedre services
Kundernes opkald skal behandles 100% korrekt, også selvom den ønskede
medarbejder ikke træffes

6
5

Stor valgfrihed ved design af systemet
IP-telefoner, softphones, mobiltelefoner, tablets og PC’er skal spille perfekt sammen
Selvbetjeningsmenuer, dialplaner og call-flows skal kunne skræddersyes 100% optimalt
Løsningen skal kunne bygges op fra bunden med moduler og services

Det skal spare tid og penge
Lavere driftsudgifter ved skiftet til et nyt system
Vi skal kunne kommunikere mere effektivt internt og eksternt samt have færre
forgæves opkald
Vi skal opnå et bedre og mere smidigt internt samarbejde
Jeg skal opleve gladere medarbejdere og mere tilfredse kunder
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til dit nye telefonsystem?
din telefoniløsning være?
at anvende, overskueligt og hjælpe medarbejderen i
hverdagen, og samtidig rumme muligheden for at
kunne blive udbygget og suppleret over tid. En god
telefoniløsning skal bidrage positivt til virksomhedens

resultat. Der skal sikres en god oplevelse for alle der
bruger systemet – ligeså vel som for alle, der ringer
ind igennem det. Hvordan skal din fremtidige telefoniløsning bidrage til din forretning?

Det skal være nemmere og mere effektivt
Mine medarbejdere skal have simple og intuitive brugergrænseflader
Mine medarbejdere skal kunne kommunikere ad flere veje, så budskabet altid
kan komme frem
Mine medarbejdere skal have et personligt overblik med optimale viderestillingsvalg
Mine medarbejdere skal i systemet kunne se, om en kollega er optaget eller ledig

Systemet skal have maksimal fleksibilitet
Leverandøren skal stå for drift, udvikling og vedligehold af telefonsystemet,
så vi kan koncentrere os om kerneforretningen
Konfigurering af dialplaner og call-flows skal kunne ske fra minut til minut
Vi skal kunne skifte medarbejdernes tale- og datapakker efter behov
Vi skal kunne skalere op og ned og udbygge vores løsning med ny
funktionalitet og nye services efter behov

ipvision.dk/connect
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Drømmer dine folk om iPhone?
Bruttolønsfinansiering kan være løsningen
Medarbejderne har gennem nogle
år brugt deres egne smartphones
og foretrukne applikationer på arbejdet. Et par konsekvenser af det
er, at de teknologiferme medarbejdere har lagt firmaapplikationer på
deres private smartphone, og at de
øvrige medarbejdere også ønsker
sig dyre smartphones. Det første
giver et sikkerhedsproblem, det
sidste et budgetproblem.
En dyr smartphone hænger ikke
nødvendigvis sammen med firmaets budgetter for mobiltelefoni pr.
medarbejder. Her kunne mulighe-

ipvision.dk/sharepack
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den være at aftale en betalingsdeling mellem arbejdstager og –giver,
hvor man deles om udgiften i et
aftalt forhold. En sådan bruttolønsfinansieret løsning kan passende
suppleres med såkaldt ”Mobile
Device Management” og med såkaldt ”Device Lifecycle Management”. Disse begreber dækker over
muligheden for at styre en sikker
anvendelse og opdatering af indholdet af virksomhedsapplikationer på telefonerne, og en ”forsikrings”-ordning, der dækker alle
forhold omkring de dyre nye telefoner.
Får en medarbejder stjålet sin
smartphone med adgang til medarbejderens firma-email og måske
til særlige firmaapplikationer, skal
dit firmas data ikke falde i de for-

kerte hænder. MDM giver dig mulighed for at styre alle mobile enheder, som benyttes i firmaregi.
Der vil også være mulighed for at
tømme mistede mobile enheder
for firmaapplikationer og firmadata fra centralt hold.
Med DLM erstattes den mistede
smartphone med det samme, og
en evt. tilskadekommen enhed repareres, og når enheden skal udskiftes, kan den tilbageleveres for
et fast beløb. DLM er med andre
ord en drifts- og forsikringsløsning
fra vugge til grav.
Din virksomhed kan altså opfylde
medarbejderens ønske om en dyr
smartphone og firmaets ønske om
sikkerhed og hensyntagen til budgetter – med en varig og bæredygtig løsning.

“Vi valgte ipvision, fordi vi ikke
bare vil være et nummer i køen”
Det var væsentligt for Cool Gray, at den kommende
løsning dækkede alle behov indenfor IP-telefoni,
mobiltelefoni og internetadgang. Samtidig skulle det
være simpelt at tage i brug og nemt at anvende i
dagligdagen. Mobilnetværket skulle være det bedste i
Danmark. Leverandøren skulle kunne levere det hele til
en konkurrencedygtig pris.
Derudover skulle reaktionstiden ved support være
væsentligt bedre end de gamle leverandører, og endelig skulle kontaktpersonerne hos telefonileverandøren
kunne genkende Cool Gray, når Cool Gray ringede, så
der ikke skulle forklares forfra og om igen, hver gang
Cool Gray fik en ny kontaktperson i røret.

huset ”god” for ipvision, som han havde praktiske
driftserfaringer med fra en anden virksomhed, som
havde ipvisions løsning.“
”ipvisions installation gik godt og effektivt,” siger Lene
Tønnes, der sigter til, at ipvisions leveranceteam tog
styringen af installationsprojektet fra start til slut.
ipvision stod for porteringer og det koordinerende
arbejde med de gamle leverandører, så der ikke var
nedetid ved overdragelsen af linjerne.
Cool Gray har netop forlænget kontrakten. “Jeg havde
nær glemt, at reaktionstiden var håbløs hos de gamle
leverandører, fordi jeg allerede har vænnet mig til
ipvisions langt hurtigere responstid,” afslutter Lene.

”ipvision blev valgt, selvom vi var utrygge ved, at vi
ikke kendte teleselskabet i forvejen,“ fortæller administrationschef Lene Tønnes, der er ansvarlig for bl.a.
telefoni, ”men ipvision levede op til alle vores krav, og
de kunne også tilbyde en fleksibel abonnementsløsning på mobiltelefonien. Desuden sagde en ven af
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Vi valgte
...100% oppetid er
en helgardering værd

...vores løsning gør det
nemmere at håndtere kunder
...vi skulle kunne skalere
op uden ekstraudgifter
...vi vil give vores
kunder en god kundeservice

...vi får kundeforståelse og teknisk kvalitet

...telefoni til hele
Europa blev 50% billigere

Gode idéer
Få løbende inspiration med vores nyhedsbrev

ipvision.dk/tilmeld-nyhedsbrev
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ipvision fordi...
...vi vil være
VIP-kunde
...vi vil ikke bare
være et nummer i køen
...vi har krav, der
kræver en fleksibel platform
...det gav os en
besparelse på 49%
...vi tror på bedre
kundeservice og support

...udbuddet krævede
en billigere, mere fleksibel
og proaktiv leverandør

Flere gode idéer
Kontakt os, og få gode råd om telefoni
Mon

ipvis
io
mig t n kan in
sp
il mit
“ford irere
i” ?

Tilst

Nærum
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Visuelt overblik giver dig
bedre kommunikation
Din overordnede
tilgængelighed

Omstilling

Din tilgængelighed på
din smartphone

Din tilgængelighed på
din IP-telefon

Din kalender
Se 1 time tilbage
og 3 timer frem
Søg i dine kontakter

Visning af A-nummer

Din favoritliste

Telefonbog for dine
Exchange kontakter

Din kollegas tilgængelighed for chat
Din kollegas tilgængelighed
på IP-telefon
Din kollegas tilgængelighed
på smartphone
Din kollegas kalender

Chat med din kollega
Ring på din kollegas IP-telefon
SMS til din kollega
Email til din kollega

Løft jeres kommunikation til nye højder
Connect Client giver dig overblik, viser dine kollegers
tilgængelighed, stiller nemt om og meget mere i en
PC-klient. Du anvender den på din skærm ifm.
telefonopkald, sms, chat og email. Connect Client er
dit personlige omstillingsbord, så du selv kan håndtere

opkald mere effektivt i dagligdagen. Connect Client
virker sammen med din IP-telefon, mobil, smartphone
og softphone. Du undgår unødige opkald og forgæves
omstillinger og når ganske enkelt længere i din kommunikation. Du sparer tid og får større handlefrihed.

