
DRIVING THE FUTURE 
OF BUSINESS COMMUNICATIONS

21-05-17



DRIVING THE FUTURE 
OF BUSINESS COMMUNICATIONS

Vi ser till att ni som företag kan bemöta era kunder på ett proffsigt sätt med den senaste 
tekniken inom telekom. Växeltjänster, operatörsavtal och hårdvara på ett och samma ställe. Vår 

växel är en av de mest avancerade på marknaden och dessutom helt operatörsoberoende. 

Dessutom erbjuder vi en service utöver det vanliga, dygnet runt, året om, oavsett om det gäller 
växel, hårdvara eller operatörsfrågor.

PLATTFORMEN
Få en kraftfull växeltjänst i molnet. Röst, meddelanden, chatt 

– allt på valfri enhet med valfri operatör. 

TILLÄGGSTJÄNSTER
Vi erbjuder tilläggspaket och tjänster noga 

framtagna för att stärka olika sektioner 
av företaget. Jobba smartare med rätt 

samarbetsverktyg, underlätta för ledare, förbättra 
upplevelsen för era kunder. Allt detta integrerat 

med er företagstelefoni, så klart.

INTEGRATIONER
Genom att integrera er företagstelefoni med 

era CRM-system kan ni hjälpa era kunder 
på ett sömlöst sätt. En integration mellan ert 
CRM-system och Solunos växel kan ni höja 

servicegraden samtidigt som det förenklar för era 
medarbetare.



Byt, behåll eller blanda 
operatör inom en och samma växeltjänst

Vi har gjort det enkelt. Med vår lösning kan du byta och blanda operatör fritt, 
när ni vill, utan att behöva riva upp hela växeln. 



Kommunikationslösningar
Allt fler företag övergår helt till molnbaserade IT-system då det genererar både ökad IT-kapacitet och 
effektiviserar det interna arbetsflödet hos företag världen över. Vi vet att samma princip gäller telefonin 
och därför erbjuder vi på SolunoBC marknadens mest avancerade och flexibla växellösning i molnet.

Solunos telefonitjänst är uppbyggd så att varje kunds 
önskemål behandlas på ett unikt sätt och utifrån det 
motsvara de behov och förväntningar som finns.

Enkelhet & valfrihet
Vår ambition är att det ska finnas en enkelhet och valfrihet 
i tjänsten och i samarbetet med oss som leverantör. Det 
ska vara enkelt att sätta igång tjänsten, använda tjänsten, 
förändra tjänsten, komma i kontakt med oss eller själv 
genomföra förändringar då något kräver åtgärd. Vi har 
en etablerad och välfungerande teknikorganisation med 
marknadens längsta erfarenhet som alltid står redo att 
hjälpa till. Det innebär trygghet för dig som kund och 
användare.

Teknik i framkant
När du väljer en telefonilösning i molnet 
(så kallad Ucaas, Unified Communication as a service) 
innebär det att man alltid har tillgång till den senaste 
tekniken. Soluno jobbar med löpande uppdateringar och 
utveckling för att implementera nya funktioner och tjänster 
vilket ger våra kunder konkurrensfördelar och en mycket 
enklare vardag. 

Betala bara för det du använder
Vår strategi är att när du väljer Soluno ingår ett basutbud 
av standardtjänster som många svenska företag klarar 
sig långt på. Önskas mer avancerade tjänster, är detta en 
”add on” för att företaget ska få en unik och skräddarsydd 
helhetslösning.

En användare, ett nummer
Soluno erbjuder en helt ny nivå av företagskommunikation. 
Poängen är att varje medarbetare skräddarsyr sitt eget 
verktyg i form av att välja en mobiltelefon, softphone, 
bordstelefon eller bärbar telefon för att maximera sitt sätt 
att kommunicera. Natruligtvis går det att kombinera de olika 
gränssnitten. Du kan välja fastnätsnummer, SNR single- 
number-reach, eller mobilnummer tillsammans med full 
växelfunktion. En användare ett nummer.

Kostnadseffektivt
I grundlicensen ingår den enklaste form av standardmobil i 
lösningen. Vanligast i dag är det mer avancerade alternativet 
med en app i sin telefon (iPhone, Android). Användaren 
använder med fördel operatörernas funktionsabonnemang 
MEX (Mobile Extension), vilket innebär att det nummer du 



har bestämt dig för, visas hos den som tar emot samtalet. 
Genom att användaren utifrån sin yrkesroll, funktion och 
behov kan välja det nummer som visas utåt är det en 
mycket kostnadseffektiv lösning.

Bästa upplevelsen 
Vi vet att de kunder som använder en komination av Soluno 
Softphone och mobilapp är de som uppskattar lösningen 
mest. Att hantera sin telefoni efter sina egna förutsättningar 
kan inte bli annat än rätt. Utanför kontoret används mobil 
och på kontoret används softphone, det vill säga en telefon i 
datorn som kombineras med ett bra headset.

Överlägset visuellt
Softphone används i din laptop eller stationära dator och 
fungerar i både Mac och PC. Det är lätt att komma igång 
och använda funktionen. Softphone har ett gränssnitt som 
bland annat hanterar de egna och kollegernas aktiviteter, 
katalogfunktioner, samtalslistor och svarsgrupper med 
mera. Dokumentdelning kombinerat med mediafunktioner 
som chatt och SMS innebär att din vardag blir mycket 
enklare.

Telefonistgränssnitt till alla
Med en licens får du tre softphonevyer. På ett enkelt sätt 
växlar användaren mellan standard-vy, kösystem-vy eller 
telefonist-vy. Det innebär också att exempelvis telefonisten 
inte längre är fjättrad till receptionsdisken.

Soluno tillgodoser
Med landets bredaste sortiment av tilläggstjänster 
tillgodoser Soluno i stort sett alla de behov svenska företag 
i dag efterfrågar. Flera av funktionerna har uppkommit 
efter kundförfrågningar – saknas något är vi beredda att 
diskutera framtida lösningar. Vi vet att med intressanta 
och effektiva tilläggsfunktioner kan vi hjälpa och underlätta 
för våra användare. Vi skapar fler nöjda kunder och 
effektivare organisationer. Viktigast är att kunden själv 
väljer vad som ska adderas till eller om vi ska ta fram en helt 
kundunik funktion. Läs mer i våra separata produktblad om 
tilläggsfunktioner.



Hantera din växel enkelt direkt i mobilen

Kontakter
Under kontakter ser du de personer du valt som favoriter. 
I sökfältet kan du enkelt hitta resterande befintliga kontakter. 
Klicka på den person du vill kontakta för att sedan kunna 
välja mellan att ringa, smsa eller chatta.

MiTeam i telefonen
Precis som i din softphone, kan du hitta chattverktyget 
MiTeam i appen. Med hjälp av den inbyggda historiken kan 
du med lätthet ta upp konversationer som du tidigare fört på 
din dator. Att-göra-listor och delade dokument når du också 
från din app. 

Logga in och ut ur ACD-Grupper
ACD står för Automatic Call Distribution vilket innebär 
avancerade svarsgrupper. Här kan du som användare logga 
in eller ut ur de svarsgrupper du tillhör. Är du administratör 
kan du även hantera alla era svarsgrupper genom att logga 
in och ut olika användare. 

Hantera din tillgänglighet
Uppdatera din hänvisning, exempelvis ”lunch” eller ”möte” 
med ett enkelt knapptryck. Välj vilken status du vill ha och 
när denna ska upphöra. För att spara tid kan du skapa 
genvägar för de inställningar du oftast använder.

När du är på språng kan du enkelt hantera många av de funktioner som finns i Solunos växeltjänst 
direkt via mobiltelefonen.

SOLUNO MOBIL



En telefon i din dator, för dig som vill ha bra ljudkvalitet

Fördelarna med Softphone
Vår Softphone gör både intern och extern kommunikation 
enklare. Du ser alltid om kollegorna är tillgängliga eller inte 
och kan på så sätt bemöta de som kontaktar er mycket 
effektivt och professionellt. De smarta funktionerna stärker 
det interna samarbetet på företaget och gör vardagen lite 
enklare och roligare. 

Bli en fullfjädrad telefonist på 10 minuter
Vår Softphone är kanske världens lättaste 
telefonistapplikation att lära sig. Ni behöver inte skicka er 
eller era telefonister på en tvådagarskurs för att komma 
igång. Det tar inte mer än 10 minuter att lära sig de 
funktioner en telefonist behöver i sin vardag.

Full koll på hela företaget
Telefonisten får fullständig kontroll på alla medarbetare, 
avdelningar och funktioner på företaget med hjälp av 
avancerade funktioner som är otroligt användarvänliga. 
Det är enkelt att söka upp personer, koppla samtal och ta 
meddelanden. 

Smidig samtalskoppling med drag- & drop
Vi har gjort allt för att det ska gå fort att koppla samtal med 
minimalt antal knapptryckningar. Flytta samtalet enkelt 
genom att dra det pågående samtalet till den önskade 
kontakten som du vill koppla till. Det går att koppla både 
direkt och bevakat. 

Svarsgrupper som passar alla behov 
Lätt och överskådligt loggar du in och ut ur svarsgrupper. Du 
ser snabbt om du och dina kollegor är inloggade eller inte. 
Det finns möjlighet att parkera samtal, ta tillbaka samtal och 
sätta ett samtal på vänt om den som söks talar i telefon. 

Några av de smarta funktionerna:
• Snabbknappar till kollegor
• Grafisk statushänvisning
• Koppla samtal
• Sms- och chattfunktion
• Flytta pågående samtal till mobil
• Samtalslista över alla samtal
• Virtuell röstbrevlåda

Genom att låta även din dator blir en telefon får du en enkel allt-i-ett-lösning med bra ljudkvalitet. 

SOLUNO MOBIL SOLUNO SOFTPHONE



Pris: 1-49 anställda: 699 kr/mån  |  50-99 anställda 999 kr/mån  |  100- anställda 1 499 kr/mån

Wallboard

Wallboard visar vilka agenter som är 
tillgängliga eller inloggade, antal samtal 
i kö, senaste kötid, genomsnittlig kötid 
och hur många missade samtal du har. 

• SLA-larm via sms och e-post
• Realtid
• Inkommande samtal

Reports

Rapporter gör det möjligt att 
analysera och följa upp företagets 
kommunikationsmönster via ett enkelt 
och kraftfullt gränssnitt.

• Automatiska rapporter
• KPI’er
• Historik (ej realtid)

Statistik, rapporter och nyckeltal i realtid
Få viktiga insikter från er kraftfulla växel via automatiska rapporter och 
live-statistik för att kunna fatta fler data-drivna beslut.

SOLUNO ANALYTICS SOLUNO CUSTOMER SERVICE



Ge era kunder service i världsklass
Med rätt verktyg kan du ge dina medarbetare den motivation och de förutsättningar som krävs för att 
ta er service till nästa nivå. 

Pris: 1-49 anställda: 699 kr/mån  |  50-99 anställda 999 kr/mån  |  100- anställda 1 499 kr/mån

Who´s Calling

Se vem som ringer, direkt i din browser. 
Genom ett smart uppslag med den 
senaste tekniken får du koll på vem 
som ringer innan du ens lyft luren.

• Uppslag i växeln
• Integrerat med CRM-system
• Uppslag på hitta.se och Eniro

Virtual Phone Q

Virtual Phone Q ger dina kunder 
valet att låta en bot hålla sin plats 
i telefonkön och istället få en 
återuppringning på en bestämd tid.

• Inga väntetider för kunder
• Manuell eller automatisk hantering
• Jämnar ut peakar och dalar

Web Callback

Tjänsten hjälper kunder att få kontakt 
med företag på ett bekvämt sätt genom 
en återuppringningsfunktion, antingen 
direkt eller på en tid som passar kunden.

• Konvertera besökare på webben
• Erbjud en smidig visuell hantering
• Hamnar i samma kö som VPQ

Vill du bli kontaktad av en av våra säljare?
Fyll i ditt telefonnummer här så ringer vi upp dig inom kort

Ditt telefonnummer

Kontakta mig nu Kontakta mig sen

SOLUNO ANALYTICS SOLUNO CUSTOMER SERVICE



Pris: 1-49 anställda: 699 kr/mån  |  50-99 anställda 999 kr/mån  |  100- anställda 1 499 kr/mån

MiTeam

MiTeam kombinerar alla olika metoder 
för kommunikation, samarbete och 
delning i ett integrerat arbetsflöde som 
fungerar överallt, när som helst och på 
valfri enhet. 

• Chatta internt och externt
• Håll och delta i distansmöten
• Dela dokument

Calendar Sync

Med en kalenderkoppling ser ni 
varandras aktiviteter även om någon 
glömt att hänvisa sig, vilket borgar för 
bra service. 

• G-Suite och Microsoft Exchange
• Se varandras kalendrar i växeln
• Var alltid korrekt hänvisad

Virtual Phonebook

Information om ett företags egna 
användare är ofta en av dess viktigaste 
tillgångar. Delad telefonbok ger dig den 
information du behöver.

• En kontaktbok på webben
• Sök på titel, namn, ort, ansvar m.m.
• Se livestatus på kontakten

Bonus
Conference Call 

på köpet

Samarbeta effektivt i interna och externa projekt
Långt ifrån alla möten idag är fysiska och företag behöver effektiva samarbetsverktyg samt möjlighet 
till distansmöten.

SOLUNO WORKSPACE CONTACT CENTER



Garanterar nöjda kunder

Avancerad kundtjänst är en konkurrensfördel
Fördelarna med ett Contact center är många. När produkter 
görs om till tjänster är det just snabb och personlig 
service som kommer att vara skillnaden mellan er och 
konkurrenterna. Vårt Contact center är branschens snabbast 
växande och är integrerat med Puzzel.

Alla kanaler på samma ställe
Alla kontaktytor genererar ärenden till ett och samma 
system - därför får ni en tydlig överblick och kan prioritera 
rätt. Genom att direkt kunna möta kunden där den är 
uppfattas ni som smidiga och proffsiga. Oavsett om kunder 
väljer att fylla i formulär på webben, skicka e-post, chatta, 
ringa eller använda sociala medier hamnar alla ärenden i rätt 
kö, till rätt person med rätt prioritet, på ett och samma ställe.

Effektivt både internt och externt
Optimera era resurser med information som gör att ni kan 
bemanna köer och mediekanaler korrekt. Ni kan välja om ett 
ärende ska prioriteras högre och vilka personer som ska ha 
tillgång till respektive mediekanal. Väl uppsatt fungerar det 
lika bra externt som internt för frågor som rör exempelvis 
säljsupport eller teknisk support.

Avancerade rapporter
Med hjälp av våra avancerade rapporter får ni kunskap 
om kund- och handläggarbeteenden vilket ofta är en 
förutsättning för att kunna påverka i rätt riktning. Ett bra 
sätt att öka lagkänslan hos medarbetarna är att arbeta mot 
gemensamma mål där det faktiskt syns att man gör skillnad.

Helt oberoende och flexibelt
Systemet är helt webbaserat och flexibelt – det spelar ingen 
roll var ni sitter geografiskt, vilken plattform eller vilket 
operativsystem ni använder, vilken telefonoperatör ni har 
eller ens vilken växeltjänst ni har. Öka och minska antalet 
handläggare efter behov och betala bara för det ni faktiskt 
använder. Koppla på funktioner allt eftersom ni växer in i 
lösningen och allokera om resurserna utifrån era behov.

Maximal säkerhet tack vare integration med Puzzel
Vårt Contact center och vår växel är i sin tur integrerade 
med Puzzel. Det innebär att vi kan erbjuda Sveriges säkraste 
telefonilösning. Skulle något system mot förmodan ligga 
nere backar Soluno och Puzzel nämligen upp varandra. 
Skulle växeltjänsten gå ner kan ni fortfarande logga in i 
Contact center-lösningen och ansluta med vilket nummer 
och telefon som helst. Skulle Puzzel gå ner så kan ni 
använda era softphones i stället och samtalen kommer fram 
som de ska.

Vårt Contact Center gör det betydligt enklare att ge kunderna vad de vill ha, 
lösa ärenden snabbare och ge ett proffsigare intryck.

CONTACT CENTER



Sök efter kollegor och få linjestatus i realtid

Få koll på alla dina kollegor
Att söka efter kollegor är något av de vanligaste som finns 
på en arbetsplats, för att underlätta för medarbetaren är 
det också bra att kunna ha denna sökning på den plats där 
användaren befinner sig, t.ex. intranätet. 

Ta del av en färdig söksida eller utveckla själv
Tack vare vårt öppna API har ni själva möjlighet att 
skräddarsy och utveckla er egen söksida som hämtar all 
information direkt från växeln. Vi tillhandahåller er självklart 
med den information ni behöver. Vi vet dock att alla inte 
har tillgång till utvecklare på plats och därför har vi gjort en 
söksida specifikt för den enskilde kunden som är färdig att 
användas.

Sök på t.ex. namn eller befattning och få tillbaka:
• Förnamn, efternamn
• Roll/Befattning
• Avdelning
• Ort
• Primärt- och sekundärt nummer
• Mobil nummer
• E-post
• Linjestatus
• Närvarostatus (Presence)
• Närvarokommentar
• Tillgänglighet

Information om de egna användarna på företaget är ofta en av företagets viktigaste tillgångar. 
Solunos Virtual Phonebook ger er den information ni behöver.

VIRTUAL PHONEBOOK KALENDERKOPPLING



VIRTUAL PHONEBOOK

Alltid rätt hänvisning i din kalender

Schemalägg framtida hänvisningar
Lägg in fasta veckomöten eller planerad semester på 
förhand och låt hänvisningarna synka automatiskt. På 
så sätt ser telefonister och andra medarbetare om du har 
ett pågående eller kommande möte inbokat i kalendern. 
Telefonisten behöver då inte koppla iväg några samtal i 
ovisshet utan kan ge den som hör av sig rätt information 
direkt om du är upptagen och när du kan nås igen. De 
vanligaste hänvisningarna via vår app fungerar perfekt i 
kombination med kalenderkopplingen.

Smart, enkelt och effektivt
Du bestämmer själv utformningen av funktionen och 
hur interaktionen med växeln ska se ut. Genom enkla 
och förutbestämda nyckelord, som anges vid bokning i 
kalendern, kan växeln förstå vilka kommandon just du 
önskar och hur anknytningens status ska återges. Nyckelord 
som ändrar status kan till exempel vara: 

• m: möte 
• se: semester 

På så sätt kan du själv välja vilka möten du inte vill vara 
hänvisad till och även schemalägga fasta veckomöten 
eller lägga in semester i förväg. Det innebär att du alltid är 
hänvisad när du vill vara det. Som alternativ kan man som 
kund välja att samtliga bokningar i kalendern automatiskt 
genererar upptaget-status och att det på så sätt slår igenom 
i växeln. Telefonisten och andra kolleger ser att du är 

upptagen genom att det tänds en liten röd kalender intill din 
användare i softphone. Man kan också klicka på ikonen för 
att få mer information. I softphone visas det dessutom om 
någon har möte inom en timme, så att man inte kopplar till 
någon som är på väg in på ett möte.

Tekniska förutsättningar
Outlook-kalender 
Exchange-servrar som behövs för att tjänsten ska fungera 
är Exchange 2007, 2010 och Office 365. Ni behöver också en 
publik EWS-adress som är inställd på basic authentication.

Google Calender 
För att tjänsten ska fungera krävs det en användare som alla 
delar sin kalender med.

Genom ett enkelt handgrepp vid bokningar i kalendern eller mobilen kan du 
styra och planera din tillgänglighet i telefonväxeln. 

KALENDERKOPPLING



För vassare internkommunikation med MiTeam

Direkt- och gruppchatt i dator och mobil
Chattfunktionen går att använda både som en direktchatt 
mellan två personer och med flera deltagare som kan läggas 
till efter hand. Funktionen följer samma användningsområde 
oavsett gränssnitt (softphone och app). 

Historik ger trygghet
Onlinechatten har inbyggd historik vilket innebär att alla 
chattar lagras. I Light-versionen lagras allt i 30 dagar 
och om du har Full-versionen finns ingen begränsning 
på lagringstiden. Är inte den sökta personen tillgänglig 
när meddelandet sänds får mottagaren meddelandet vid 
nästkommande inloggning. I mobilen kan meddelanden 
skickas direkt till mottagaren.

Dela dokument direkt med kolleger
Oavsett om två eller flera personer deltar i chatten kan 
dokument delas för att användas t.ex. vid en presentation 

(det är inte samma sak som skärmdelning). Naturligtvis kan 
dokumentdelningen användas i kombination med andra 
funktioner som planerade eller schemalagda telefonmöten.

Struktur med att-göra-listor
Funktionen ”Att-göra-lista” hjälper dig att strukturera ditt 
arbete genom att skapa smarta aktivitetslistor. Dessa listor 
kan du också enkelt och smidigt dela med kollegerna.

Kommunikation via tal eller video direkt i gränssnittet
Håll möten direkt via video, samtal eller webb. Det är enkelt 
att bjuda in en eller flera (max sju) interna och externa 
deltagare som lika enkelt kan delta direkt via sin softphone, 
app eller webben.

MiTeam ger dig flera funktioner och en bättre upplevelse i din 
softphone och Soluno-app.

Chatt Videomöten Dela dokument Att-göra-listor

MITEAM



Bättre täckning på jobbet

Bättre inomhustäckning med repeaterlösning 
Det är inte alltid mobiltäckningen fungerar som den 
ska inomhus av olika anledningar – och det kan leda 
till förlorade affärer. Därför erbjuder vi tjänsten Mobil 
Inomhustäckning som innebär att vi installerar en 
repeaterutrustning som dirigerar om och fördelar 
radiosignalerna på ert kontor.

Såhär fungerar det 
Först identifierar vi var i fastigheten som ni vill ha bättre 
täckning och vilken operatör som ni vill använda. Därefter 
mäter vi både inomhus och utomhus för att kunna ta fram 
ett designförslag och en offert. När beställningen är gjord 
kommer vi överens om när installationen ska genomföras. 
Självklart ger vi löpande support och service under 
processens gång. 

Mobil inomhustäckning Standard 
Standardpaketet innefattar en 3G-repeater för mindre 
lokaler. Den går att anpassa till alla operatörer och kan 
konfigureras om när ni byter operatör – men måste alltid 
anpassas till en specifik operatör. Det går att utöka med fler 
interna antenner vid behov. Denna repeater passar lokaler 
med öppna ytor på upp till cirka 500 kvm och cirka 12 
samtidiga användare. 

Mobil inomhustäckning Plus 
Pluspaketet innefattar en helautomatisk och lättanvänd 
bandselektiv 3G-repeater för 2100 MHz-bandet. Denna 
repeater täcker in upp till cirka 3000 kvm och har en 
kapacitet för cirka 50 samtidiga användare. Perfekt för t.ex. 
ett kontor, hus, mindre industribyggnad eller lager. Finns 
även för GSM 900 och 1800. Denna repeaterlösning går att 
anpassa till flera operatörer samtidigt.

Fem fördelar med Mobil inomhustäckning
• Förbättrad signalstyrka
• Högre mobil talkvalité
• Högre mobil datahastighet
• Bättre utnyttjande av radiovågorna
• Bättre nätkapacitet

Allt eftersom fler företag övergår till mobila lösningar ökar också kraven på att täckningen alltid ska 
fungera. Mobiltäckning är en repeaterlösning som optimerar täckningen.

MOBIL INOMHUSTÄCKNING



Skapa din drömrapport på ett enkelt sätt.

Prenumerera på din drömrapport 
Med systemet kan du skapa rapporter som är anpassade för 
din verksamhet, dina önskemål och behov. Naturligtvis kan 
du söka fram statistik utifrån önskade parametrar med olika 
tidsperioder, grupper och användare. Du kan sedan välja 
att spara dina valda parametrar och låta rapporten skickas 
automatiskt på utsatta tider till valda personer.

Standard- eller plusrapport
För att mäta specifika nyckeltal skapar du egna 
plusrapporter. Du bestämmer själv vilken information som 
är viktig, till exempel statistik över inkommande, utgående, 
eller missade samtal. Du kan också välja mellan en 
uppsättning standardrapporter. Oavsett vilken typ av rapport 
du använder kan du alltid bestämma vilka användare, 
grupper eller nummer som du vill titta på och vilken period.

Låt dig inspireras av våra favoritrapporter
• Ledningsgruppen – Nyckeltal för övergripande kundservice.
• Säljchef – Utgående samtal per säljare. 
• Kundtjänstchef – Samtal per agent, svarstid, och missade    
 samtal. 
• Marknadschef – Inkommande samtal på annonsnummer 
• Ekonomichef – Antal samtal per användare. 
• HR chef – Bemanningsrapport, vilka timmar belastningen  
 brukar vara hög/låg.
• VD – Fallbackrapport, antalet samtal som går till   
 exempelvis svarsservice.

Soluno Reports gör att du kan analysera och följa upp företagets kommunikationsmönster via ett 
enkelt och kraftfullt gränssnitt.

REPORTS



REPORTS

För oss har det alltid varit viktigt med en leverantör som vi kan samarbeta 
med och som förstår att telefonin är essentiell för vår verksamhet. 

Tillsammans med Soluno har vi hittat ett verktyg som levererar och ett 
företag man kan lita på. En stor grej var att de var med hela vägen genom 

implementeringen och var lyhörda för våra frågor.

Linda Jansson
Gruppchef kundnavet

”
”



Samtalsinspelning på fasta och mobila nummer

Operatörsoberoende samtalsinspelning
Med Solunos Call Recording får du en operatörsoberoende 
samtasinspelning som fungerar lika bra på både fasta 
och mobila nummer. Tjänsten gör det enkelt att spela 
in både inkommande och utgående samtal. Soluno Call 
Recording fungerar på såväl softphone som i din mobilapp. 
Samtalen lagras sedan i ett intuitivt och användarvänligt 
webbgränssnitt med möjlighet att söka på olika parametrar, 
så som nummer, tid, samtalslängd m.m. Filerna krypteras 
sedan för säker lagring.

Två olika paketeringar
För att kunna passa olika kunders behov finns Soluno Call 
Recording i två olika paketeringar. Automatic och Pro. Dessa 
två paket kan du blanda, så att olika agenter inom samma 
organisation har olika paketeringar. 

Call Recording Automatic
I paketeringen Automatic spelas samtliga samtal in, både på 
inkommande och utgående samtal. Samtalen lagras sedan i 
portalen i upp till 1 år. Denna tjänst är kompatibel med MiFID 
II och GDPR. 

Call Recording Pro
I vår mer avancerade paketering, Call Recording Pro, kan 
man välja mellan att spela in samtliga samtal eller på 
begäran. Med Pro kan du pausa inspelning, något som 
behövs vid exempelvis hantering av kreditkortsuppgifter. 
Du kan flagga och tagga samtal enligt egenidentifierade 
parametrar samt skapa formulär mellan agent och 
supervisor för att utvärdera samtal. Samtalen lagras i upp 
till 7 år i portalen. Denna tjänst är kompatibel med MiFID II, 
PCI DSS och GDPR.

En användarvänlig inspelningsfunktion som fungerar både på fasta och 
mobila nummer med en intuitiv portal där samtalen lagras för enkel hantering.

CALL RECORDING



Växelfunktioner direkt via Microsoft Teams
Genom att integrera Teams med Solunos växeltjänster så får ni in mer funktionalitet i ett och samma 
gränssnitt. Teams smarta samarbetsverktyg tillsammans med vår fullfjädrade företagstelefoni.

Växeltjänster
Vi erbjuder en full integration av vår växellösning mot 
Microsoft Teams. På så sätt får du in all vanlig funktionalitet 
från växeln direkt in i Teams samarbetsverktyg. Du kan 
exempelvis ringa ut och ta emot samtal från både externa 
och interna kontakter, koppla samtal och se linjestatus. 

Användarvänligt gränssnitt
Med Soluno Teams Telephony installerad så får du ett extra 
användargränssnitt i din Teams-app där du kan hantera 
växelfunktioner. Här kan du välja vilket Samtals-ID som 
du vill ska synas när du ringer ut. Du kan även skicka sms, 
både till kontakter från din Outlook eller genom att knappa in 
ett externt telefonnummer, direkt från Teams-gränssnittet. 
Här kan du logga in och ut ur de svarsgrupper som du 
tillhör. Dessutom så kan du lyssna på och hantera dina 
röstmeddelanden. 

Full flexibilitet bland användare och operatör
Vår företagsväxel är helt operatörsoberoende. Hos oss 
väljer du fritt vilken mobiloperatör du vill använda, oavsett 
vilken du väljer kan du vara helt integrerad med Microsoft 
Teams. Med Teams Telephony kan du även välja vilka 
användare som ska ha integrationen. Det går även bra att 
integrera användare som inte nyttjar Teams-appen, då får de 
ändå linjestatus och hänvisning mm, från de kollegor som 
använder Teams, direkt i sina vanliga växelsystem.

Microsoft-licenser
För att integrationen ska fungera så behövs Microsoft 
Business Voice tillsammans med någon av följande Teams-
licenser: Office 365 Business Basic, Office 365 Business 
Standard, Microsoft 365 Business Premium, Office 365 E1, 
Office 365 E3, Office 365 F1, Microsoft 365 A1, Microsoft 365 
A3, Microsoft 365 E3.

TEAMS TELEPHONY



Låt dina kunder slippa långa telefonköer

Avlasta support eller reception
Virtual Phone Q ger dina kunder bättre telefonservice 
samtidigt som den avlastar support eller reception när 
belastningen är hög. Genom att den inringande kunden 
får lämna sitt telefonnummer slipper denne sitta fast i en 
telefonkö och vänta på att någon agent blir tillgänglig. Dina 
agenter får även en lugnare arbetsmiljö då ni minimerar 
antalet ringande telefoner i bakgrunden. Välj mellan manuell 
eller automatisk uppringning.

Kunden kan själv välja tid
När kunden har lämnat sitt telefonnummer läses en tid upp 
då uppringningen beräknas ske. Tiden är beräknad utefter 
antalet agenter ni har tillgängliga samt hur många samtal 
ni har i kö. Skulle den angivna tiden inte passa kan kunden 
välja att skjuta fram återuppringningen. Då lämnas förslag 
på nästa tillgängliga tid. Har ni automatisk uppringning och 
kunden missar sitt samtal ringer systemet upp till tio gånger 
i följd med ett bestämt intervall, sedan läggs ärendet som 
borttaget. 

Lätt att använda
Virtual Phone Q har ett användarvänligt och logiskt 
gränssnitt som du finner på en webbsida där agenterna kan 
hantera och kommentera ärenden. De kan även skapa egna 
ärenden och uppringningar om så skulle behövas. Agenten 
får en avisering när en ny återuppringning är bokad, det går 
även att få aviseringar via mail. 

Integrerat med CRM-system
Tjänsten är integrerad med de vanligaste CRM-systemen 
(Upsales, Salesforce, Lime, Zendesk, Freshdesk och 
Hubspot) vilket gör att du kan få mer information om 
en befintlig kund som ringer in. För de som inte har ett 
integrerat CRM-system kan tjänsten även visa information 
från Hitta.se. Detta gör att en agent kan välja ärenden som 
passar dennes kunskaper bäst.

Virtual Phone Q ger era kunder möjligheten att låta en bot hålla deras plats i telefonkön och istället 
bli tillbakaringda på en förutbestämd tid.

Kund 

Agent

Kund 

VIRTUAL PHONE Q 



När du inte hinner eller kan svara själv

Lika proffsigt som om du skulle gjort det själv 
Vi svarar i ert namn, enligt ert manus och enligt de 
instruktioner ni anger. Våra telefonister har tillgång till 
precis samma information om era medarbetare som ni 
själva. Därför ger vi också ett lika effektivt och professionellt 
bemötande som du själv skulle ha gjort. Vi kan sköta 
all hantering av era samtal eller en viss del. Oavsett hur 
behoven ser ut så har vi en lösning.

Svarsservice på era villkor 
Välj vilken information vi ska lämna till de som ringer, om vi 
ska koppla samtal och till vilka nummer. Välj om ni vill att 
vi ska direktkoppla eller avisera samtalen innan de kopplas, 
om ni vill ha notifieringar och på vilket sätt.

Missa aldrig ett viktigt samtal
I dag förväntar sig en kund snabba svar och bra service. 
Alltså är företag som ger dem det mer lönsamma och har 
nöjdare kunder. Vi hjälper till när tiden blir knapp och ni inte 
själva har möjlighet. Vi svarar dygnet runt, året om, så att ni 
kan fokusera och prioritera annat utan att behöva oroa er för 
missade samtal.

Fyra fördelar med svarsservice
• Komplett telefonisttjänst
• Information i realtid
• Enkelhet - ändra i ett gränssnitt
• En leverantör - en faktura

Om det är många som ringer, telefonisten är sjuk eller företaget är på utbildning är det bra att kunna ta 
till vår prisvinnande växelservice.

SVARSSERVICE 



För enproffsigare hantering av samtal

Förbättra och effektivisera service
Kunder och partners som ringer in till en växel vill få sina 
samtal besvarade snabbt för att sedan direkt komma till 
rätt person. Därför behöver agenter som ska hantera stora 
trafikvolymer ett verktyg som låter dem behandla många 
samtal på ett effektivt sätt. 

Tydlig visuell överblick
Telefonistplats pro, en avancerad funktion i Soluno 
Softphone, hjälper agenten att på ett enkelt och effektivt sätt 
hantera samtal direkt i sin PC. Gränssnittet är skapat för att 
ge användaren en tydlig överblick av alla samtalsaktiviteter 
och en överskådlig lista över de samtal som står i kö. I vyn 
kan agenten enkelt vidareförmedla samtal, både bevakat 
eller obevakat. 

Snabb hantering med kortkommandon
Med kortkommandon kan agenten hantera samtal via 
tangentbordet och på så sätt spara dyrbar tid. Agenten väljer 
själv vilka kommandon som ska tillhöra specifika händelser. 
Detta låter er skapa en hantering som är anpassat för 
agentens specifika preferenser. Något som kan korta ner 
inlärningsperioden vid anställning av nya agenter.

Smarta sök- och kontaktfunktioner 
Agenten kan använda den smarta sökfunktionen för 
snabbare hantering och i realtid få linjestatus och 
hänvisning för sina kollegor. På så sätt skickas inga kunder 
till personer som sitter i samtal eller är hänvisade som 
upptagna. I samma vy kan agenten enkelt chatta, maila eller 
sms:a kontakten och med A/B-fält ges möjlighet att hantera 
fler samtal parallellt.

Med Telefonistplats Pro får agenten ett komplett användargränssnitt för avancerad 
telefonistfunktionalitet. 

TELEFONISTPLATS PRO



Boka konferensen snabbt och enkelt

Kostnadseffektivt
Interna deltagare ringer kostnadsfritt inom växeln och 
externa deltagare betalar bara för ett vanligt lokalsamtal. 
Tjänsten har en fast månadsavgift för upp till 10 samtidiga 
deltagare som kan använda tjänsten obegränsat.

Bara ett nummer att hålla reda på
Välj ett nummer ur er nummerserie till ert konferensnummer 
som ni sedan behåller som ert eget. Ni får ett och samma 
nummer för alla era telefonkonferenser, men ni kan ha olika 
konferenser igång samtidigt och behöver bara hålla reda 
på ett telefonnummer. På så sätt är det bara möteskoden 
som blir unik för varje möte. Vi erbjuder också personunika 
nummer och koder. Ett tips är att skapa en separat 
e-postsignatur med era nummer och era koder.

Automatiska bekräftelser och påminnelser
När ni bokat en telefonkonferens får alla deltagare en 
inbjudan via e-post med information om tid, telefonnummer 
och pinkod. Mötet bokas direkt in i mottagarens kalender 
som en vanlig kalenderpost med all information. Ett sms går 
ut till alla interna deltagare innan mötet startar. Där finns 
också all information tillsammans med en klickbar länk som 
leder direkt till konferensen.

Använd mobilapp, webben eller din softphone för att bjuda in interna och externa deltagare med några 
få knapptryckningar. Vår lösning är  extremt enkel och väldigt miljövänlig.

TELEFONKONFERENS 



Effektiv kundservice och nöjdare kunder

Skräddarsydd för ditt företag
TeleQ Callback är en webbaserad tjänst för 
telefonköhantering som erbjuder kunder möjligheten att 
automatiskt bli uppringda på utsatt tid. Genom att ge 
systemet företagets arbetsschema räknar TeleQ ut när det 
finns möjlighet att betjäna det inkommande samtalet och 
schemalägger en återuppringning. Vi anpassar funktionen 
efter era behov och önskemål. Självklart tar vi hänsyn till 
arbetsschema, tillgänglig personal och samtalsbelastning. 

Såhär fungerar det 
TeleQ Callback tar emot samtalen och ber den som ringer att 
knappa eller läsa in sitt telefonnummer. Baserat på antalet 
inkommande samtal, deras genomsnittliga längd och antalet 
handläggare räknar TeleQ Callback ut en schemalagd 
återuppringning och ger besked på en ungefärlig tid till den 
som ringer in. Du som handläggare ser alla samtal på din 
skärm och kan på så sätt ringa upp på utsatt tid. 

Effektivare kundbemötande 
Du kan välja att spela in egna hälsningsmeddelanden för 
att ge kunden ett personligt bemötande. För att få ännu mer 
insikter om hur samtalsbelastningen förändras och hitta 
tydliga mönster kan ni välja att integrera ett analysverktyg 
med tjänsten.

TeleQ Callback ger er följande funktioner
• Tidsangiven återuppringningsfunktion 
• Anropsnummer
• Rapport- och statistikfunktion
• 1 handläggarplats
• TeleQ Webbokning som låter er t.ex. boka och avboka   
 möten direkt via webben

TeleQ Callback Plus ger er följande funktioner
• Tidsangiven återuppringningsfunktion 
• Anropsnummer
• Rapport- och statistikfunktion
• 2 handläggarplatser
• TeleQ Identifiering genom personnummer, journalkoppling  
 (ex TakeCare), nummerpresentation, automatiskt   
 a-nummer (vill du bli uppringd på det nummer du ringer  
 från).
• TeleQ Kategorisering som prioriterar samtal enligt schema
• Kompetensstyrning av samtal
• Röstbrevlåda plus
• Röstmeddelande
•  TeleQ Webbokning som låter er bl.a. boka och avboka   
 möten direkt via webben

TeleQ skapar rätt förutsättningar för att ge kunden 
ett professionellt bemötande.

TELEQ CALLBACK 



Global samverkan inom företaget

Ring gratis till alla medarbetare
Tjänsten ger alla era utländska kollegor tillgång till samma 
växelfunktioner, mobil växel, softphone och ip-telefon som 
ni har i Sverige. Den som jobbar i utlandet kan behålla sina 
lokala mobil- och fastnummer och det går alltid att se 
tillgänglighet oavsett var i världen man befinner sig. Utöver 
hänvisningssystemet kan du välja funktioner som chatt och 
gruppchatt, kostnadsfria sms till alla kollegors mobiler och 
kostnadsfria internsamtal.

Samarbeta sömlöst över gränserna
Den här funktionen gör att ni aldrig behöver missa ett 
samtal igen – i något land. Det går att skapa svarsgrupper 
där användare i alla länder hjälps åt att svara på samtal. Ni 
kan också välja att ha en central telefonist som tar emot alla 
samtal och kopplar vidare, helt utan fördröjningar och dyra 
vidarekopplingar.

Lokala mobil-och fastnätsnummer i samma lösning
Låt landets lokala operatör ansluta dina medarbetare till 
Soluno så ser vi till att de får samma valfrihet som de 
svenska medarbetarna och gör dem fullt integrerade i 
lösningen. De behåller sina fasta och mobila nummer och 
får tillgång till telefonilösningens tjänster. Vi hjälper gärna 
till med att teckna nya nummer i utlandet om ni inte redan 
äger några utlandsnummer. Tänk på att så kallade MEX-
abonnemang inte finns utanför Sverige.

Fördelar med tjänsten
• Lätt att komma igång  
• Inga tunga hårdvaruinvesteringar 
• Samma funktion oavsett land 
• Fria samtal inom systemet 
• Minskar avståndet mellan dig och dina medarbetare   
 världen över
• Bra prestanda och hög driftsäkerhet

Med tjänsten Utländska nummer kan du låta medarbetare världen över samverka i en gemensam 
telefonilösning, fullt integrerad med lokala mobil- och fasttelefonnummer i respektive land.

UTLÄNDSKA NUMMER 



Få stenkoll på vem du pratar med!

Enkelt verifiera kunders identitet
Har ni kunder som ringer in och vill göra beställningar 
eller vill sköta supportärenden via telefon? Med Verifiering 
av Mobilt BankID kan ditt företag enkelt verifiera kunders 
identitet direkt över telefon eller dator. 

Så här funkar det
Kunden ringer in sitt ärende. För att verifiera denne ber 
agenten om kundens personnummer som matas in i gräns-
snittet. Därefter ombeds kunden att verifiera sig mot er i sitt 
mobila bankID. En bekräftelse kommer sedan till agenten att 
personen är verifierad. Hanteringen går snabbt och smidigt 
och kunden kan sedan bemötas tryggt och säkert.

En trygg upplevelse för kunden
Förutom att ni nu kan ge ett snabbt bemötande så ger det 
även en trygg upplevelse för kunden. Denna tjänst hjälper 
många företag i sitt GDPR arbete.

Exempel på när tjänsten kan användas
- När kund vill göra en beställning via telefon.
- När kund vill få nytt lösenord eller hjälp med inloggning.
- När kund vill administrera användarkonton.
- När kund vill hämta ut känslig information. 

Säkerställ att personen som ringer in verkligen är den de uppger sig för att vara, för säker hantering av 
information och beställningar.

Agent Kund Agent

VERIFIERING MOBILT BANKID



Full kontroll på alla era svarsgrupper och agenter
Utan riktigt bra information är det svårt att verifiera att det är rätt bemanning i din kundservice. 
Det är väldigt viktigt att veta vad som händer just nu för att kunna ge bästa service.

WALLBOARD

Datadrivna beslut med Wallboard
Utan riktigt bra information är det svårt att verifiera att 
man tar rätt beslut kring bemanning och förändringar 
inom sin kundservice. Att få kontinuerliga rapporter med 
sammanställningar som visar historiska data är självklart 
väldigt bra. Men det är precis lika viktigt att kunna se 
vad som händer här och nu. Genom att kunna se vad 
som händer i företagets svarsgrupper i realtid kan ni ta 
fler datadrivna beslut kring vad som krävs för att ta er 
kundservice till nästa nivå.

Detta kan Wallboard
Så hur kan Wallboard hjälpa ert företag? Med tjänsten kan 
ni se viktig information angående era svarsgrupper som 
hjälper er i beslutfattande. Ni kan bland annat se hur många 
agenter som är inloggade, vilka agenter som är tillgängliga,  
hur många samtal som är mottagna, hur många samtal som 
är missade osv. Dessutom kan ni välja om ni vill visa upp 
en eller flera svarsgrupper i vyn. Allt på ett lättöverskådligt 
gränssnitt.

Full kontroll med larmnivåer
För att underlätta för administratörer kan ni välja att ställa in 
nyckeltal och målsättningar när ni väljer vår lite
mer avancerade version av Wallboard, Wallboard Plus. 
Då skickas automatiska larm om en servicenivå avviker. 
Notifieringar går även att få via sms och e-post. 

Visa Wallboard på valfri enhet
Wallboard når du via en webbplats. Därför kan du välja 
fritt vilken enhet du vill visa tjänsten på. Kanske vill du 
ha den på en datorskärm, direkt i mobilen eller visa upp 
den stort på kontoret via en projektor för att sporra din 
personal. Det finns 17 layouter som du kan välja bland. I vårt 
standardutförande kan du välja layout och inställningar för 
två olika skärmar. Med Wallboard plus kan du istället skapa 
upp till tio olika skärmar. Allt för att du och dina kollegor ska 
få den överblick som passar just er.



Få kontakt med potentiella kunder i realtid 

Var snabbare än konkurrenterna
Traditionellt så behöver en kund ta flera steg för att ringa 
upp en organisation. Enkelhet är en avgörande faktor idag 
när det kommer till att konvertera besökare på din hemsida 
till faktiska kunder. Brister i hanteringen av inkommande 
leads gör att många företag tappar potentiella kunder redan 
i kontaktfasen. 

Många kunder känner sig inte manade nog att ta tag i 
samtalet själva eller väljer helt enkelt att söka efter enklare 
lösningar hos en konkurrent. Web Callback sammankopplar 
dina hemsidesbesökare till ditt företag inom några sekunder.

Koppla ihop er med kunder direkt eller på schemalagd tid
Tjänsten sätter upp samtalet med den potentiella kunden 
och någon inom din organisation, detta funkar både mot 

säljteam och support. Ni kan alltså få kontakt direkt eller på 
en specifik tid som kunden väljer. Inga e-postmeddelanden, 
sms eller andra onödiga mellansteg. 

Er varumärkesidentitet 
Eftersom Web Callback ligger på er hemsida så är det viktigt 
att tjänsten följer ert grafiska manér. Välj färg, text och bild 
helt utefter er organisations grafiska profil.

Web Callback kommer att:
- Ge potentiella kunder motivation att ringa.
- Öka antalet leads.
- Skapa omedelbar säljkontakt.
- Imponera leads genom er snabba återkoppling.
- Ge er bättre kontroll över inkommande samtal.

Vår tjänst, Web Callback, hjälper befintliga och nya kunder att få kontakt med er på ett bekvämt sätt då 
de kan begära att bli uppringda via ett enkelt formulär på er hemsida. 

Vill du bli kontaktad av en av våra säljare?
Fyll i ditt telefonnummer här så ringer vi upp dig inom kort

Ditt telefonnummer

Kund 

Säljare

Kontakta mig nu Kontakta mig sen

WEB CALLBACK 



Bättre koll på inkommande samtal
Vi kopplar ihop era befintliga IT-system med vår växel. Integrationen hjälper 
er att höja servicegraden och förenklar det. dagliga arbetet.

WHO’S CALLING

Samla allt på ett ställe
Enklare och mer effektiv kundhantering ger inte bara 
fler avklarade ärenden utan även nöjdare kunder och 
medarbetare. Allt för ofta gör vi kostsamma investeringar 
i nya system utan att utnyttja deras fulla potential. Med 
Solunos Who’s Calling kan ni garanterat ge era kunder bättre 
service och slippa eventuellt dubbelarbete eftersom ni får 
allt samlat på ett och samma ställe. 

Omedelbar identifiering med Who’s Calling
Who’s Calling ser till att kundkortet från ert CRM-system 
automatiskt visas i webbläsaren när en kund ringer. På så 
sätt blir det enkelt att ge ett bra bemötande och det går 
snabbt att börja hantera ärendet.

Who’s Calling kan förenkla just ert arbete
Soluno arbetar idag med företag i flera olika branscher som 
har sett den positiva effekten av att integrera stödsystem till 
telefonin. Resultatet är bland annat ökad försäljning, bättre 
kundvård och nöjdare medarbetare. 

Skräddarsy din lösning
Vi har skapat en tjänst som går att skräddarsy efter ditt 
företag. Vi kan bygga på och uppdatera standardutförandet 
med de boxar och knappar som ni behöver för att täcka 
era specifika behov. Dessutom går det att skapa nya 
integrationer mot CRM-system som inte finns i vår portfolio 
idag. Så länge systemet har tillgängliga APIer så kan en 
integration skapas. Vill ni själva producera integrationen så 
finns det tydliga guider och dokumentation som stöd. Det 
går även bra att kontakta oss med önskemål om CRM som 
ni vill se integrerade. Allt för att Who’s Calling ska bli en 
tjänst som täcker just era behov.

Några grundläggande funktioner för Who’s Calling: 
• Notifiering vid samtal
• Delade anteckningar
• Nummeruppslagning
• Samtalshistorik
• Kund- och personsökning


