
INTEGRERA FÖRETAGETS MOBILTELEFONER

TELEFONI I MICROSOFT TEAMS

Microsoft Teams är ett verktyg anpassat till dagens krav på ökad produktivitet, 
samarbete och kommunikation. Det ger användaren en samlad vy för alla pågående 
konversationer – oavsett om de sker via en chatt, video eller telefoni. 

Telefoni i Microsoft Teams 
Telefoni i Microsoft Teams skapar många fördelar och 
med hjälp av Telias integration suddas gränserna ut 
mellan användarens dator och mobil. Via datorn kan man 
besvara mobilsamtal och via mobilen kan man effektivt 
arbeta i alla appar för Microsoft Teams och Office 365.

Integrationen kan komplettera eller på sikt ersätta ett 
företags befintliga telefonisystem. Förutom mobila 
användare finns även stöd för fasta nummerserier så att 
telefoner och andra telefonifunktioner kan nyttjas fullt ut. 

Telefoni i Microsoft Teams gör att administration kan 
minskas, kostnader kan kapas och att företaget får en 
framtidssäker lösning.

Fördelar med telefoni hos Telia
Mobil & Microsoft Teams 
Genom att integrera mobiltelefoni med Office 365 
skapas en användarvänlig lösning som både främjar 
mobilitet och produktivitet.

Molnbaserad integration  
Integrationen är helt molnbaserad och ställer inga  
krav på kundplacerad utrustning.

Heltäckande lösning  
Med Telia får ni en partner som förutom telefoni 
kan inkludera tjänster för nätverk, support och 
Microsoft-licenser.

Hög kompetens  
Telia har varit delaktig i Microsofts utvecklingsprogram 
för telefoni i Teams och har bred kompetens av att 
integrera telefoni i Office 365.
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Telefoni i Office365 och Microsoft Teams
Med Telia får man en integration som möjliggör att 
telefoni kan integreras i Office365 och Microsoft 
Teams. Det gör att telefoni blir en naturlig del av Office 
365-verktygens användargränssnitt. Användarna kan  
då snabbt och effektivt kommunicera och samarbeta 
med kollegor, kunder och partners – på flera olika  
medier samlade i en klient.

Det gör det också möjligt att ansluta externa telefoner 
samt andra applikationer för att komplettera eller  
ersätta befintligt telefonisystem.

Mobil anknytning för Teams 
Telia erbjuder både att användarnas mobila- och externa 
telefonnummer blir en del av Office 365. Oavsett om 
samtalen görs från mobiltelefonen eller från Teams 
presenteras samma utgående nummer.

Telias mobila anknytning är byggd på mobil-
abonnemanget Telia Jobbmobil, vilket gör att alla 
utgående samtal knyts till samma trafikpott oavsett 
om publika samtal görs via Microsoft Teams eller 
mobiltelefonen. 

Inkommande anrop parallellringer, både på Microsoft 
Teams samt mobiltelefonen, och användaren kan 
därmed ta emot samtal på den enhet som är optimal  
för stunden.

En annan fördel att den innebär en inbyggd redundans, 
där användaren kan besvara samtalen på mobiltelefonen 
om problem skulle uppstå i Office365, nätverket eller  
på datorn.

Två varianter, två behov  
Telias integration kan realiseras på två olika sätt 
beroende på vilka övriga behov som finns för 
telefonilösningen.

Med molnväxeln, Telia Touchpoint Plus, kan befintlig 
växelfunktion bibehållas och samtidigt kan Microsoft 
Teams telefoni integreras för användare med det 
behovet. Det skapar möjligheten att testa sig fram med 
telefoni i Microsoft Teams och välja det endast för en del 
av företaget alternativt migrera över i egen takt. 

Telefoni-integrationen, Telia Mobil UC Access, främjar 
lösningar som helt skall bygga på Microsoft Teams som 
den centrala komponenten. Telia berikar då lösningen 
med den mobila anknytningen och fasta nummerserier 
för övriga anknytningar/telefoner i Microsoft Teams. 

Oavsett realisation så köps tjänsten till en fast 
månadsavgift per användare, där alla interna  
samtal mellan Teams och företagets integrerade  
mobiltelefoner ingår. 

Integration med Office365
Telias tjänst integreras med funktionen  
Phone System/ Direct Routing i Office365.

Funktionen ingår i Microsoft’s användarlicens E5  
och är ett tillägg till E3. Det finns också funktions- 
licenser för telefoner i gemensamma utrymmen såsom 
konferensrum. Microsoft-licenser kan köpas genom  
Telia eller läggas till av befintlig licensdistributör i  
ett volymlicensavtal.

Vill du veta mer?
Kontakta din säljare eller företagskundtjänst på 90 400 för mer information.
Du kan också besöka telia.se/office365
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