POSLOVNA TELEFONIJA
V OKOLJU MICROSOFT TEAMS
Vse prednosti Poslovne telefonije prenesite v okolje Microsoft Teams
Zagotovite si vsa potrebna komunikacijska orodja znotraj okolja Microsoft Teams. Omogočite
klicanje med zaposlenimi, partnerji in strankami z enega mesta. Pokličite kogarkoli,
kadarkoli, kjerkoli in bodite dosegljivi na fiksni telefonski številki tudi v okolju Microsoft
Teams.
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STORITEV POSLOVNE TELEFONIJE
V OKOLJU MICROSOFT TEAMS
Telekom Slovenije je partner, ki vam s kompetencami, referencami in celovitim pristopom zagotovi
nadgradnjo obstoječih komunikacijskih kanalov v enotno okolje z vključitvijo telefonskih storitev
v okolje Microsoft Teams. Rešitev omogoča najsodobnejše digitalne storitve za podporo poslovnim
procesom in je predpogoj za učinkovitejše delo posameznikov in timov tako znotraj podjetja kot pri
sodelovanju s partnerji ter strankami. Najsodobnejša komunikacija omogoča večjo povezanost in
hitrejše pridobivanje informacij za poslovni uspeh.

Zakaj izbrati Telekom Slovenije?

Glevna prednosti:

◊ zagotovitev vseh potrebnih gradnikov poslovnih 		
poenotenih komunikacij (telefoni, računalniki, 		
videokonferenčni sistemi, povezljivost, varnost, 		
licence, telefonske številke, svetovanje, uvedba, 		
upravljanje)
◊ prvi partner Microsoft Cloud Solutions Provider v
Sloveniji (zagotovitev in upravljanje storitev Microsoft
365 nam zaupa že več tisoč podjetij in organizacij vseh
velikosti)
◊ certificirani in izkušeni strokovnjaki (kompetence
Microsoft Gold in Silver)
◊ telefonski del certificiran s strani Microsofta

◊ enovito uporabniško okolje – vsa potrebna 		
komunikacijska orodja na enem mestu
◊ večja produktivnost posameznikov in skupin, hitrejša
izmenjava informacij, učinkovitejši procesi
◊ enoten imeniški sistem uporabnikov – za IT-storitve in
telefonijo
◊ uporaba na različnih napravah kjerkoli, v pisarni ali pri
mobilnem delu

POSLOVNA TELEFONIJA
TELEKOMA SLOVENIJE
MICROSOFT
365 OBLAK
Uporabnik / stranka
(01 234 5678)

Glavna lokacija

Delo od doma

Lokacija 1

NAROČNIK Z INTEGRIRANIMI MS TEAMS V POSLOVNO TELEFONIJO
TELEKOMA SLOVENIJE

Za dodatne informacije:
◊ pokličite svojega osebnega svetovalca,
◊ pišite na poslovna.prodaja@telekom.si,
◊ obiščite www.telekom.si/poslovni.

Bodite dosegljivi na
fiksni telefonski številki
tudi v orodju Microsoft
Teams.
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