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Mere tryghed for kunderne i udlandet
Få hoved numre i de markeder, hvor du er repræsenteret. Når en lokal kunde i et givet land ringer til
din virksomhed, ringer kunden til det lokale hovednummer. Det giver kunden en nærhedsfølelse og
tryghed, og kunden ringer til lokal takst.

Når en sælger fra din virksomhed i Danmark ringer til
en kunde i et andet land, vises det lokale telefonnummer. Det giver kunden oplevelsen af, at sælgeren er
tættere på kunden end tilfældet faktisk er.

Fordele

Lokale kunder får en oplevelse af nærhed
og tryghed

Få lokale hovednumre i op til 50 lande
Lokale kunder er mere tilbøjelig til at ringe,
fordi de ringer billigere lokalt, og evt. fordi de
ikke har en forhåndsoplevelse af, at de måske
skal til at tale på et andet sprog

Kundeemner vil være mere tilbøjelig til at gå
videre i en dialog, når de bliver ringet op, fordi
der vises et lokalt telefonnummer, som giver
dem oplevelsen af, at man som sælger er tættere
på dem

Følgende lande har vi indgået aftaler med
Australien

Finland

Japan

Østrig

Sverige

Bahrain

Frankrig

Kenya

Polen

Sydafrika

Belgien

Grækenland

Kroatien

Portugal

Sydkorea

Brasilien

Holland

Letland

Rumænien

Taiwan

Bulgarien

Hong Kong

Litauen

Rusland

Tjekkiet

Canada

Indien

Luxembourg

Schweiz

Tyrkiet

Chile

Indonesien

Malaysia

Singapore

Tyskland*

Colombia

Irland

Malta

Slovenien

Ungarn

Cypern

Island

Mexico

Spanien

USA

Estland

Italien

New Zealand

Storbritannien

Ring på 8888 7777 eller se mere på dstny.dk/internationale-numre
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Internationale numre
Featureoversigt
Anvendelse

Internationale numre bruges typisk i funktionerne salg, kundeservice og support.

Indgående opkald til din Dstny SIP Trunk
Dstny
SIP Trunk
Dit
firmas
franske
tlf.nr.

Hvis en kunde i f.eks. Frankrig ringer til jeres franske
hovednummer, bliver kaldet dirigeret via en lokal
fransk udbyder til Danmark, ud på din Dstny SIP
Trunk og videre til din virksomheds telefonsystem
(PBX). Det håndterer opkaldet, som alle andre
opkald. Kunden i Frankrig kan ikke høre, at opkaldet
reelt sendes til Danmark.

Dit firmas
telefonsystem

Den franske kunde betaler kun franske lokale telefontakster.
Du betaler et månedligt gebyr for at have internationale numre på din Dstny SIP Trunk. Du betaler ikke
for indgående trafik. Dog kan der lægges et minimalt
gebyr på indgående opkald i udvalgte lande. Specifikke gebyrer kan indhentes.

Udgående opkald via din ipvision SIP Trunk
ipvision
SIP Trunk
Dit firmas
telefonsystem

Foretager du et udgående opkald til f.eks. en kunde i
Tyskland, og ønsker du at vise et tysk hovedtnummer,
kan dit telefonsystem (PBX) konfigureres til det. Det
betyder, at alle opkald fra virksomheden til Tyskland

Dit
firmas
tyske
tlf.nr.

sendes over din Dstny SIP Trunk og vil manipuleres
til at vise det tyske hovednummer. Den tyske kunde
vil opleve, at der er tale om en lokal opringning. Disse
opkald faktureres til normal udlandstelefoni takst.
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