
När föregångaren till Telia Mobil Integration skapades ville alla visa det fasta 
telefonnumret utåt vid ett samtal. Idag är det mobila numret viktigast. Därför har vi 
skapat en tjänst som är helt anpassad för ett mobilt arbetssätt. Mobil Integration 
är i korthet en tjänst som integrerar mobiltelefonerna med er företagsväxel. En 
modern, uppdaterad lösning som får företagets mobiltelefoner och företagsväxel att 
samarbeta fullt ut.  

GÖR DIN FÖRETAGSVÄXEL MOBIL FULLT UT 

TELIA MOBIL INTEGRATION

Med Mobil Integration blir det möjligt att visa ditt mobila 
nummer utåt när du ringer. Vill du precis som förut visa 
det fasta numret kan du även välja det som alternativ. 
Erbjudandet i Mobil Integration är uppbyggt i tjänste
moduler för att du ska kunna sätta ihop precis den 
lösning din verksamhet behöver. 

Gör ekonomiavdelningen glad med 
smartare fakturahantering
De senaste lösningarna handlar inte bara om tekniken. 
Hur kostnader runt tekniken hanteras kan vara nästan 
lika viktigt.  

När vi skapat Mobil Integration har vi tittat extra på 
rutiner kring ett företags fakturering. Mobil Integration 
tillåter dig att styra din fakturering på helt nya sätt, 

vilket kan göra dina rutiner kring faktureringen 
enklare. Du kan till exempel dela upp kostnader på 
olika kostnadsställen och gruppera kostnader i olika 
fakturagrupper så olika abonnemang kan kopplas till rätt 
kostnadsställe på företaget. Låter det inte spännande? 
Fråga ekonomiavdelningen, för dem är det här riktigt 
goda nyheter. 

Fritt val att visa mobila eller fasta numret 
vid utgående samtal.

Tjänsten är uppbyggd i moduler, du betalar 
bara för de tjänster du behöver.

Mindre administration genom  
flexiblare fakturering 



Vår roll är att fungera som den kunniga, pålitliga rådgivaren och partnern kring mobila arbetssätt för den framtida arbetsplatsen. 
Samtidigt utvecklar och levererar vi tjänster som skapar en bättre upplevelse i framtidens kundmöte.

Telia är Nordens ledande leverantör av smarta, säkra kommunikations och samarbetstjänster. Vår erfarenhet av tekniska lösningar, 
förenat med verksamhetskunnande från olika branscher, gör att vi kan erbjuda kompletta lösningar inom en mängd olika områden.

Mobil Integration är flexibelt uppbyggd utifrån en 
basfunktion med tilläggstjänster. I basfunktionen ingår 
den viktiga funktionen mobil nummervisning, som gör att 
mobilnumret kan visas vid utgående samtal. Utöver detta 
finns ett antal tilläggsval. 

Mobil Linjestatus gör att systemet får information om 
när en användare blir upptagen i sin mobiltelefon och när 
hon sedan blir tillgänglig igen. 

Fastnätsnummer som A-nummer gör att du kan välja 
att samtal från användare ska visa fast nummer och 
ändå debitera användarens mobila faktura. 

Privat nummerplan gör det möjligt att använda korta 
nummer för interna samtal.

Omstyrning till telefonist eller annat svarsställe. Mobila 
abonnemang har normalt Mobilsvar aktiverat. Med 
tillvalet Omstyrning kan numret istället styras vidare till 
en telefonist. 

Samtalsspärr innebär att vissa användare kan 
begränsas från att ringa vissa nummer som väljs av dig 
som kund.

Kundunik konfigurering innebär att du som har 
speciella behov kan göra en unik anpassning av den 
totala lösningen enligt dina egna önskemål.

Mobil Integration förutsätter att du har ett mobilt 
trafikavtal och mobila abonnemang från Telia. Du 
behöver också en SIPanslutning, Telia Entry, mellan 
tjänsten och kundens företagsväxel som gör att 
samtalen till och från mobila nätet sker över samma 
anslutning som för den fasta trafiken. 

Med tilläggstjänster får ditt företag 
precis den lösning ni behöver

Kontakta din säljare, återförsäljare eller företagskundtjänst 
på 90 400 för mer information.

Du kan också besöka www.telia.se/foretag/teliamobilintegration
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