
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

Mobil växel

Med företagsväxeln i mobilen har du alltid 

tillgång till växeln – var du än befinner dig

 För en snabbare och flexiblare vardag

Hos oss kan du börja med en mobil växel och behålla din befintliga 

operatör. Du slipper problem med långa bindningstider och dessutom 

finns möjlighet att blanda eller byta operatör när som helst.

Vi erbjuder en funktion där du själv kan välja vilket nummer som ska 

visas när du ringer ut – fastnummer, mobilnummer eller växelnummer. 

Du kan också välja vilket nummer du vill bli nådd på, oavsett vart du 

befinner dig. När ni ringer internt kan ni använda er av kortnummer.

Kommunicera effektivare på jobbet med vår smarta app. Genom att 

använda dig utav appen kan du enkelt se vilka som sitter i möte eller 

pratar i telefon. På samma sätt kan du själv ange en hänvisning så att 

andra kan se om du är i möte, på semester eller t.ex. lunch. I appen 

kopplar du olika samtal med en enkel knapptryckning, chattar med 

kollegorna, ser din samtalshistorik och mycket mer. Vi har också gjort 

det möjligt att ringa över Wi-Fi, så att ni kan minska kostnaderna vid 

utlandsresor. Appen fungerar med iOS, Windows och Android.

Du ser enkelt och överskådligt vilka svarsgrupper du är inloggad i 

och de du inte är med i. Som ansvarig för en grupp är det enkelt att 

lägga till eller ta bort deltagare vilket gör att ni alltid har koll på att 

grupperna är rätt bemannade vid olika belastningar.
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