
Med Tele365 från PrimeQ 
bygger vi smartare och
enklare kommunikation.
Vi ser till att ni som företag 
kan bemöta era kunder på 
ett proffsigt sätt med den 
rätta och senaste tekniken 
inom telekom. Med Tele365 
från PrimeQ får ni växel-
tjänster, operatörsavtal och 
hårdvara från ett och samma 
ställe.

Vill du veta mer om 
Tele365 eller PrimeQ?

Vänligen kontakta: 
sales@primeq.se

Gemensam telefonbok

Skräddarsy er egna telefonbok och ha alla era 
kollegor lättillgängligt, oavsett vart du är. 

 Sök efter kollegor och få linjestatus i realtid

Information om de egna användarna på företaget är ofta en av 

företagets viktigaste tillgångar. Tele365’s telefonbok ger er den 

information ni behöver.

Få koll på alla dina kollegor

Att söka efter kollegor är något av de vanligaste som finns på 

en arbetsplats, för att underlätta för medarbetaren är det också 

bra att kunna ha denna sökning på den plats där användaren 

befinner sig, t.ex. intranätet.

Använd en färdig söksida eller utveckla själv

Tack vare vårt öppna API har ni själva möjlighet att skräddarsy 

och utveckla er egen söksida som hämtar all information direkt 

från växeln. Vi tillhandahåller er självklart med den information 

som ni behöver för att utveckla er söksida.

Om ni inte har tillgång till utvecklare så finns vår skräddarsydda  

söksida specifikt för den enskilde kunden som är färdig att 

använda.

En partner. Många specialister.



Telefonbok – Allt på samma ställe

Telefonbok
Sök snabbt och enkelt på 

namn, titel eller e-post

PrimeQ Torkel Knutssonsgatan 24, 6 tr, 118 49 Stockholm  |  Växel: 077-551 01 00  |  E-post: info@primeq.se  |  primeq.se

Sök på t.ex. namn eller befattning och se:

• Förnamn, efternamn

• Roll/Befattning

• Avdelning

• Ort

• Primärt- och sekundärt nummer

• Mobil nummer

• E-post

• Linjestatus

• Närvarostatus (Presence)

• Närvarokommentar

• Tillgänglighet

Vill du veta mer om tjänsten eller PrimeQ? 
Vänligen kontakta: sales@primeq.se


