Menustyret Indvalg

FORTE

telefonanlæg
sparer tid til
unødvendig telefonbetjening
Generelt

Indbyggede beskeder kan
anvendes ved firmapræsentation, kø-svar, natsvar, voice
mailbox m.m.

Lad telefonanlægget oplyse om
åbningstider og valg af forskellige
afdelinger.

Faciliteter
Telefonanlægget inklusive
systemtelefoner er dansk design
og dansk produktion.

Spild ikke medarbejdernes tid
med oplysning om åbningstider.
Selv de mindste anlæg kan være
tilstrækkelige til mange butikker,
svømmehaller, keglebaner og
lignende.

Apparaterne er lige velegnede
for vægplacering og for

Besked 1:
”Velkommen til xxxxxxxx.
For oplysning om åbningstider
tast 1
For cafeteria, tast 3
For butik, tast 4
- eller vent et øjeblik !”
Besked 2:
”Vore åbningstider er følgende
....”

Forte 32, Forte 50 og Forte 100
har to beskeder på hver 30
sekunder og kan desuden
forsynes med et talemodul, som
giver uanede muligheder.

Diverse menuer kan opbygges,
så sprogvalget overholdes i de
efterfølgende menuvalg.

Eksempel

For administration, tast 2

Forte 10 og Forte 20 har to
beskeder på 20 sekunder hver.

Præsentation kan ske på
valgbart sprog eller eventuelt på
automatisk valgt sprog.

Eksempel
Med en enkelt besked kan man
klare velkomst og
valgmuligheder for oplysning om
åbningstider og for valg af
forskellige afdelinger.

Andre fordele

bordplacering.
Systemtelefonerne giver en let
betjening og et fortræffeligt
overblik i kraft af det gode
4-liniers display og de 32
specialtaster med lysindikatorer.

Lokalnumre (og firma) får hver
sin voice mailboks (telefonsvarer
og -modtager).
Den enkelte medarbejder kan da
anvende et standardsvar eller
indtale sin egen velkomsthilsen
til sin mailboks.
Der kan fastlægges generelle
grænser for maksimum taletid for
den enkelte modtagne besked,
og for hvor længe en talebesked
kan gemmes i systemet (hvis
den ikke bliver slettet af
mailboks-brugeren).
- og så er der selvfølgelig et
væld af andre faciliteter !

Apparatet fås også uden disse
taster men stadig med det
samme gode display.

Få et tilbud fra din
forhandler !
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