
Samma utseende, bättre funktionalitet 
Att vara tillgänglig har aldrig varit lättare - 
Touchpoint är en växellösning på dina villkor. 

Telia Touchpoint vs. Telia Jobbmobil Växel

Telia Touchpoint är en modern, framtidssäkrad växellösning som du kan 
använda på mobilen, datorn eller skrivbordstelefonen med fast IP. Du kan 
fritt byta mellan dina olika enheter och anpassa din roll i växeln efter hur din 
arbetsdag ser ut. En växel som du kan använda på dina villkor helt enkelt.

Telia Touchpoint
Bäst i test
i Mobil nr 8 2015

Stöd för Apple Watch

Touchpoint påminner utseende-
mässigt om Telia Jobbmobil Väx-
el, men funktionsmässigt är den 
smartare och mer intiutiv då den 
har utvecklats utifrån dina främsta 
behov – och därför erbjuder en 
mycket bättre växelupplevelse. Som 
ett kvitto på att lösningen är smidig, 
smart och användarvänlig, vann 
Touchpoint bäst-i-test i kategorier-
na Kom-igång och Daglig använd-

Telia Touchpoint är en växel på 
dina villkor. Den stödjer både 
Android och iPhone, och du kan 
även synka den med din Apple 
Watch. 

I Apple Watch kan du snabbt upp-
datera din hänvisning samt logga 
in och ut i svarsgrupper. 

Uppgradera nu och du får 
du alla funktioner du har i 
Jobbmobil Växel, plus alla 
nya funktioner som finns i 
Telias Touchpoint, under 
dina tre testmånader. Se 
baksidan för en jämförelse 
av lösningarnas funktioner.

i kategorierna  Kom igång 
& Daglig användning 

fria
månader 3

ning av tidningen Mobil (nr. 8, 2015).  Med en ny adminwebb för administratörer och en 
plattform som är framtidssäkrad är Touchpoint både enkel att administrera och smidig 
att uppdatera så att du alltid har en marknadens främsta växellösningar. 

Fast IP är ett tillval som kommer under slutet av 2015. 



Tillval till Touchpoint 
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Telia Touchpoint Jobbmobil Växel
Fullt stöd för både Android och iPhone. Fullt stöd saknas för iPhone.

Samtalsstatistik Bas: Ny funktion som visar samtalssta-
tistik för svarsgrupper och användare (tillval).

Funktionen saknas.

Ett nytt och förbättrat administratörwebb, samt utökade 
möjligheter till administration via mobilappen.

Administratören måste använda två olika webb-
gränssnitt för att fullständigt kunna administre-
ra växeln. Begränsade administrationsmöjlig-
heter via mobil appen.

Med tillvalet hänvisning och status finns linjestatus lätt 
tillgängligt i appen eftersom alla mobilanknytningar är 
kopplade genom växeln.

Liknande funktionalitet finns för Android-enhe-
ter men saknas helt för iPhone.

Möjligt att välja om en hänvisning t. ex. ”upptagen i 
möte” ska gälla för både det fasta och det mobila numret 
.(tillval)

Samma status för för både mobilt och fast 
nummer (tillval).

Förenklad överflyttning, möjligt att överflytta ett samtal 
inom växeln innan mottagande part har svarat.

Endast möjligt att överflytta samtal inom växeln 
några sekunder efter mottagande part har 
svarat.

Möjligt att ange ett schema med t.ex. särskilda öppetti-
der för helgdagar.

Enbart möjligt att schemalägga veckovis.

Fler val för hänvisning tillgängliga: Semester och Sjuk. Endast valen: Tillgänglig, Möte, Lunch,Tillfälligt 
ute, Gått för dagen och Ledig.

Fria samtal inom växeln/företaget (inom Sverige). Finns som tillval mot extra kostnad.

Talsvarsbesked laddas upp som ljudfil via adminwebben 
eller via inspelning genom mobilappen.

Talsvarsbeskedet kan laddas upp via adminis-
trationsgränssnittet eller spelas in genom ett 
samtal till 4415.

Med tillvalet Softphone får användaren en telefon direkt 
i sin dator, som är kopplad till växeln och deras mobil. 
De kan enkelt växla mellan datorn och mobilen efter hur 
arbetsdagen  ser ut. (tillval) 

Funktionen saknas.

Touchpoint Telefoniststöd är för användare som hanterar 
många inkommande samtal. Med samma funktionalitet 
som Softphone plus extra telefonistfunktioner som stöd-
jer hög samtalshantering.

Telefoniststöd finns endast som ett ett gräns-
snitt i webben. (tillval) 

Fast IP - koppla in en fast telefon till Touchpoint-växeln. 
(tillval som kommer i slutet av 2015)

Funktionen saknas.

• Fler svarsgrupper: Lägg till flera svarsgrupper där ni 
kan hjälpas åt att svara, alltid med egna välkomstbe-
sked, schemastyrning, kö och röstbrevlåda.

• Hänvisning och linjestatus: Se kollegors hänvis-
ning/status, kunden får besked om varför samtalet 
inte besvaras. Hänvisningen kan gälla både fast och 
mobilnummer, vilket kan underlätta om du t.ex. har gått 
för dagen eller är på semester. Linjestatus visar om 
kollegan är upptagen i samtal eller ledig.

• Fast telefonnummer till användare: Skilj på privata 
samtal och jobbsamtal - ha specifika öppettider för 
fasta numret och låt mobilnumret vara öppet för samtal 
dygnet runt.

• Fast telefonnummer till svarsgrupp & menystyrning: 
Byt svarsgruppens mobilnummer mot ett fastnummer. 

• Fast nummerserie (10 och 100 st): Saknas fastnum-
mer kan ni välja till en sammanhängande serie.

• Samtalsstatistik Bas: Tillgängligt för administratören och 
visar samtalsstatistik för svarsgrupper

• och användare. Analyseras i grafer och tabeller eller 
exporteras till t.ex. Microsoft Excel.

• Menystyrning: Ger möjligheten att skapa talsvarsmeny 
där uppringaren själv styr samtalet till önskad funktion i 
ert företag. Exempel: “För Säljavdelningen, tryck 1. För 
Support, tryck 2.”

• Softphone (dator): Ring och ta emot samtal i ett gräns-
snitt i din dator med flera funktioner för att t. ex. koppla 
samtal.

• Telefoniststöd: Ta hand om inkommande samtal på bästa 
sätt i ett gränssnitt i din dator med bra stöd för att se 
kollegors status och överföra samtal.

• Extranummer: Lägg till ytterligare fast eller mobilt num-
mer som inte är kopplat till en person eller grupp.

• Fast IP-telefon: Ha växeln kopplad till en skrivbordstele-
fon. Kommer i slutet av 2015


