
BOOK OF FLOW
Enklere, morsommere og mer effektiv 

kommunikasjon for bedriften din.
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”Vi drives av å utfordre, utvikle oss og ha det gøy. Den kulturen 
gjør at vi kan lokke til oss de riktige medarbeiderne og utvikle 
tjenester til tross for at vi ikke har store eiere i ryggen.” 

Viktor Karlsson, administrerende direktør for Telavox

”Telavox er et globalt IT-selskap som utvikler en 
ledende kommunikasjonsplattform med løsninger 
for smart og effektiv telefoni, sentralbord, chat og 
mye mer. Uansett om det handler om en 
entreprenørdrevet startup eller en gigant blant 
giganter, så bidrar Telavox til å gjøre bedrifter mer 
åpne, effektive og tilgjengelige.

Vi var skybaserte allerede i 2002, og vi trenger 
ikke å bruke tid på å tilpasse oss den digitale 
endringen – som vi har bidratt til å drive frem.
Kommunikasjonsløsningene våre utfordrer gamle 
oppfatninger og gjør hverdagen enklere for 
brukerne våre.

230 
Medarbeidere

Over +250.000 brukere

60 
Utviklere

Om Telavox
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Telavox ble stiftet av to studenter i Lund og blir en 
av verdens første leverandører av IP-telefoni.

2003

Mobiltelefoni, SMS og MMS blir inkludert.2009

Flow lanseres. Dette er en banebrytende tjeneste 
som gjør det mulig å selv administrere løsningen sin.

2014

Lansering i Finland, og Flow blir en nordisk 
kommunikasjonsløsning.

2017

Etablering i Danmark og Norge. Telavox er først ute 
med skandinaviske mobilabonnement med komplett 
sentralbordfunksjonalitet. Kundetilfredsheten blir 
enda bedre når vi introduserer Advisors. 

2015

Telavox Flow nordisk 
løsning

Flow Free self signup er 
tilgjengelig i 17 land

I bakspeilet
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Dette er Flow

Flow har alt du trenger for å enkelt kunne kommunisere og samarbeide med 
kunder og kolleger. Det er din bedrifts telefoni, sentralbord, video og chat 
samlet i en skybasert løsning.

Vi mener det skal være like enkelt å bruke telefoni- og sentralbordtjenester 
som det er å bruke alle andre digitale tjenester du har privat. Derfor utviklet 
vi Flow. Tjenesten er enkel å justere etter behov, og i Flow tar du deg selv 
av all administrasjon.

Det beste av alt er at Flow utvikles kontinuerlig. Med kontinuerlige og 
kostnadsfrie oppdateringer kan du være helt trygg på at du alltid har den 
nyeste løsningen på markedet, helt uten problemer. Virkelig en evergreen.
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Lisenser istedenfor abonnement

Flow skal være enkelt. Derfor har vi vinket adjø til bransjens klassiske 
telefonabonnement med en rekke tilvalgstjenester som det er vanskelig å 
kostnadsestimere. Isteden bruker vi fleksible lisenser som ikke er knyttet til 
nummer eller person. Lisensene kan flyttes rundt mellom medarbeiderne 
etter behov. Det gjør at du slipper å tenke på å si opp eller tegne nye 
telefonabonnement. Administrasjonen gjør du selv på nett.

FLOW MOBILEFLOW FIXED

SURFEPAKKE

Hvor mye hver kollega surfer, vil variere. Derfor tilbyr vi ulike pakker som du 
enkelt kan endre opp og ned.  

Tilgang på alle plattformer

Chat

Profilstatus

Telefonkonferanse

Kalenderintegrasjon

Telavox Lookup

Personsvar

Fasttelefoni

Videosamtale

Frie samtaler

Fri SMS

Mobiltelefoni

Tilgang på alle plattformer

Chat

Profilstatus

Telefonkonferanse

Kalenderintegrasjon

Telavox Lookup

Personsvar

Fasttelefoni

Videosamtale

Frie samtaler

Fri SMS

Mobiltelefoni
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BRUKERVENNLIG

Det er enkelt å komme i gang, og alle kan bruke 
appen. Ingen maskinvare, problematisk 
teknologi eller oppgradering av programvare.

SKREDDERSYDD LØSNING

Ingen bedrifter er like. Derfor mener vi det er 
viktig at løsningen tilpasses dine og resten av 
virksomhetens behov.

MULIGHET TIL Å PÅVIRKE

Siden vi selv eier hele tjenesten vår, har du som 
kunde mulighet til å påvirke hvilke funksjoner 
som skal utvikles. For oss er det viktig å alltid 
ha en kontinuerlig dialog med kundene våre.

ALT UNDER SAMME TAK

Med all utvikling, kundestøtte og salg under 
samme tak skaper vi trygghet for kundene våre 
og oppnår raske og effektive resultater. 

MOBILAPP

For brukeren er appen selve navet i hele 
sentralbordet. Her kobler du opp samtaler, ser 
status for kolleger, chatter og mye mer. Like 
enkelt fra mobiltelefonen som fra datamaskinen.

LEDENDE PÅ SENTRALBORDTJENESTER

Takket være den tidlige starten av sentral-
bordtjenester i skyen fikk vi et forsprang som 
bransjekollegene våre sliter med å ta igjen. 

Det beste med Flow
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KNAPPEVALG

Den som ringer inn, bruker knappene på 
telefonen til å velge riktig person eller avdeling. 
Kunden blir effektivt tatt imot fra første ringesignal. 

FELLES PERSONSVAR

Felles personsvar som er tilgjengelig for flere av 
medarbeiderne. Lytt via appen, samtale eller på 
nett. 

FAKSPOSTKASSE

Til deg som mottar telefakser, men ikke trenger 
å sende ut. Du beholder faksnummeret ditt, og 
vi oversetter telefaksene til PDF-filer som 
sendes til valgfrie e-postadresser.

KØSYSTEM 

Fordeler innkommende anrop mellom flere 
kømedlemmer. Ubegrenset antall kan være 
pålogget uten ekstra kostnader. 

TILKOBLING

Koble til konferansetelefon, analog telefaks eller 
porttelefon. Tjenesten er en tilkobling uten 
sentralbordfunksjoner.

Velg sentralbordtjenester

Plukke og kombinere sentralbordtjenestene 
fritt. Hvilke tjenester du velger har ingen 
betydning. Prisen justeres etter antall.
Med Flow Unlimited er antallet ubegrenset. 
Sentralbord tjenestene administreres på web. 
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Funksjoner i Flow

PROFILER

En profil består av en samling innstillinger som 
du vil skal gjelde på et bestemt tidspunkt. Med 
profiler kan du på en relevant måte fortelle 
kolleger og kunder at du er ute til lunsj, er ledig, 
sitter i møte og så videre. Du kan velge hvilket 
nummer som skal vises, og du kan velge hvilke 
samtaler som skal slippes gjennom –   
direkteanrop eller køsamtaler.

Eksempel: Jeg arbeider fra 08.00 til 17.00, og 
når jeg ringer ut i det tidsrommet, viser jeg 
fastnummeret mitt. Etter jobb velger jeg profilen 
Fritid og viser isteden mobilnummeret mitt.

CHAT OG GRUPPECHAT

Chatten forenkler kommunikasjonen mellom 
kolleger og gjør enkelt å sende korte meldinger 
og få raske svar tilbake. I tillegg sørger chat-
ten for at innboksen ikke fylles av unødvendig 
mange e-poster. I Flow chatter du en og en eller 
i åpne/lukkede grupper. Chat fra mobilappen, 
nettappen eller softphonen. Vi lagrer 
chathistorikk i 24 måneder.

Bruker chat på jobb55%
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KALENDERINTEGRASJON

Med kalenderintegrasjonen får du en direkte  
kobling mellom den vanlige kalenderen og 
profilstatus i Telavox. På den måten kan du 
planlegge dagen som vanlig i kalenderen, og 
så sørger vi i Telavox for at telefonen blir 
viderekoblet på riktig måte.

SOFTPHONE ER INKLUDERT

Uansett om du har lisensen Fixed eller Mobile 
får du en softphone. I tillegg kan du koble til en 
fasttelefon eller en trådløs DECT-telefon.

GRATIS SAMTALER, SMS OG MMS

For å gjøre det enklere for brukeren og ved 
fakturering finnes vår vanligste lisensform til 
fastpris. 3000 samtaler/SMS/MMS er inkludert.

VIDEOSAMTALER

I nettappen kan du enkelt sette opp videosamta-
ler med kolleger. I forbindelse med videosamtale-
ne kan dere også dele filer med de som deltar.

MOBILTELEFONI

Med lisensen Mobile får du et SIM-kort som gir 
full tilgang til Telias mobilnett i både GSM, 3G og 
4G. Naturligvis står Telavox for brukerstøtten.

WIDGET TIL NETTSIDEN

Denne widgeten legger du ut på nettsiden din. 
Den viser bedriftens kontaktinformasjon,  
åpningstider og ventetid i telefonkøen. Med den 
blir du enkel å kontakte, du booster kommuni-
kasjonen, du får flere fornøyde kunder og flere 
avtaler.

Widgetens innstillinger endrer du i Flow admin. 
Der kan du velge hvilket nummer som skal vises, 
du kan legge til bedriftens e-postadresse,  
åpningstider og endre widgetens farger.
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TELAVOX LOOKUP

Se hvem som ringer selv om kontakten ikke er 
lagret. Når en ny person ringer deg, gjør Flow 
alltid et søk i postens adresseregister. På den 
måten kan Flow vise deg hvem som ringer selv 
om personen ikke ligger i kontaktboken din.

PERSONSVAR

Hver telefonlisens har sin egen personsvar som 
kan tilpasses etter dine ønsker. Uansett om du 
vil at de som ringer inn skal kunne legge igjen 
en beskjed, vente når det er opptatt, legge igjen 
telefonnummer slik at du kan ringe dem opp 
igjen eller kobles videre til en operatør, så gjør 
personsvar slik du vil. Innleste beskjeder kan 
enkelt spilles av via mobilapp, softphone, 
nettapp eller ved å ringe 133.

SENSASJONELL STATISTIKK

Hvor lenge venter kundene dine i telefonkø før 
du eller kollegene dine svarer? Med statistikk-
funksjonen i mobilappen får du oversikt over 
hvordan det står til med køen din. I den nye 
statistikkvisningen ser du hvor mange samtaler 
som har blitt besvart, hvor lenge kunden 
ventet og hvor lenge samtalene varer i snitt. Du 
får statistikk for dagen, den siste uken og den 
siste måneden.
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App app app

CHATTE 

Gruppechat, offentlige rom 

eller chat en og en.

TELEFONKONFERANSE 

Tilgang til en egen telefon-

konferansetjeneste. 

FYLL PÅ SURFEMINUTTER

 Fyll på med surf og se 

forbruket i appen

STATISTIKK 

Med sanntidsstatistikk får du 

oversikt over alle køene dine.

KØER 

Logg deg eller kollegene 

dine ut og inn av køer. 

SENTRALBORD 

Du kan åpne og stenge 

sentralbordet med et klikk 

eller etter en oppsatt 

tidsplan.  

I appene våre kan du koble til anrop, åpne og stenge sentralbordet, chatte 
med kolleger, se hvem som ringer selv om kontakten ikke er lagret, ringe 
billigere utenlands og mye, mye mer. Det spiller ingen rolle hvilken plattform 
du bruker. Det er like enkelt, og det er synkronisert overalt. 
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Tilleggstjenester

STATISTIKK
Overvåk statistikk i sanntid, eller be om 
rapporter. Mål innkommende/utgående samtaler 
til tilkoblet tid for agenter i ulike køsystemer.
Rapportenes grafer og oversikt blir generert i 
Microsofts Power BI, men de kan også hentes 
som rådata for egne rapporter og verktøy.

Opptak av samtaler 

Desktop CC

Datakort

OPPTAK AV SAMTALER
Utgående og innkommende samtaler tas opp og 
lagres i 24 måneder. Opptak kan enkelt legges til 
eller fjernes via Flow admin.

UTENLANDSK NUMMER
Vi har mulighet til å sette opp nummer i de fleste land 
for innkommende anrop. Nummeret kan kobles  
sammen med en bruker eller en sentralbordtjeneste.

TOPP 3 brukte tilleggstjenester

DESKTOP CC
En utvidet versjon av softphonen som er inkludert. 
Logg agenter inn/ut av køsystem, samt overvåk og 
tidsinnstill køsystem. Statistikk er inkludert.

DATAKORT
Et ekstra SIM-kort som er koblet til brukerens 
mobillisens. Med datakort deler man på 
lisensens surfemengde.

SKYPE  FOR BUSINESS-INTEGRASJON
Koble til din Skype-klient og ring ut via Skype. 
Viderekoblinger, status og mobilsvar 
synkroniseres og slås sammen av Telavox. 

CALL BACK / ON HOOK WAITING
Istedenfor å få kunden til å vente i køen, kan 
kundestøtte ringe opp kunden når det er 
vedkommendes tur i køen.
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Desktop

DESKTOP
Bedre internkommunikasjon! Velg viderekobling-
er og ring fra datamaskinen. Se kollegers status, 
ring dem, chat med dem eller send SMS eller 
e-post til dem. Start videosamtale, lytt til 
personsvar, vis samtalelister.

DESKTOP CC
Desktop CC er utviklet for deg som har 
ansvaret for en gruppe med innkommende 
samtaler. Logg kolleger inn og ut, og få god oversikt 
over bedriftens innkommende samtaler. Statistikk, 
hent samtaler og logg kolleger inn og ut.

• Ring internt/externt.

• Viderekoble samtaler internt/eksternt.

• Søkefunksjon internt.

• Se status på kollegaer.

• Intern og ekstern adressebok.

• Chatte, sende epost og sms.

• Svare på gruppenummer.

• Sette henvisning.

• Høre på talesvar meldinger.

• Se samtale lister.

• Velg hvordan nummer du ønsker å vise ut.
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FLOW ADMIN
Når endringer forekommer i et selskap påvirkes 
telefoni og sentralbordtjenester. Nye brukere 
skal legges til og avdelinger og ansvarsområder 
forandres. Vi har lagt mye tid på det å kunne tilby 
selvadministrering i nåtid. Miljøet flow admins 
sitter i er det samme som våre egne advisors 
sitter i som igjen gjør at dere kan være helt 
selvstendige når det kommer til support og 
endringer på egne tjenester.

OPERATOR
Verktøyet for den profesjonelle sentralbord-
operatøren. Forenkler og effektiviserer 
sentralbordoperatørens arbeid og gir et 
helhetsgrep om bedriftens telefoni. Ved hjelp av 
Operator kan sentralbordoperatøren overvåke 
og styre samtaler i sentralbordet på en enkel og 
oversiktlig måte. Med kundetilpassede søkefelt 
og AD-synkronisering forenkler Operator livet 
for alle sentralbordoperatører.

FAKTURERING
Flytte brukere, tjenester og produkter mellom 
forskjellige kostnads og faktura steder, enkelt 
opprette nye og se alle kostnader oversiktlig i Flow 
admin grensesnittet.

Etter en endring kan deres administrator enkelt se 
på kommende faktura i flow admin for å forsikre 
at brukere, tjenester og produkter er fordelt riktig i 
organisasjonen.
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EVERGREEN
Hos Telavox får du alltid det nyeste vi har å tilby. 
Med 60 egne utviklere arbeider vi hele tiden 
med å utvikle Flow slik at løsningen passer dine 
behov. Alle oppdateringer av sentralbord-
tjenester, brukertjenester, sentralbord-
operatørtjenester og administratortjenester 
er inkludert helt kostnadsfritt.

Les om alle oppdateringene. Eller blås i det. 
Uansett kan du være trygg på at du alltid har 
den nyeste løsningen på markedet.

EGEN ADVISOR
En Advisor er en fast kontaktperson som kjenner 
bedriften din og som du kan spørre om alt når 
det kommer til kommunikasjonsløsningen din fra 
Telavox. Kanskje trenger du hjelp med teknisk 
implementering, kanskje du har spørsmål om 
en ny funksjon i appen eller kanskje du trenger 
å opp- eller nedskalere løsningen din? Ikke noe 
problem. Din Advisor har full oversikt over din 
bedrifts behov og løsning fra Telavox slik at du 
og kollegene dine alltid har det som passer best 
for bedriften.

FULL OVERSIKT OVER SURFINGEN
I appen vår kan du som bruker se hvor mye du 
har surfet, og du kan fylle på hvis du går tom.

Som administrator får du total oversikt over 
bedriftens dataforbruk i Flow admin.
Alle kollegers datapakker kan endres direkte i 
nettgrensesnittet. Du velger også hvor mange 
ganger hver bruker skal ha lov til å fylle på med 
mer surfetid direkte i appen og når det skal gå 
over til private betalingskort.



Telavox utvikler en verdensledende plattform 
med løsninger for smart og effektiv telefoni, 

sentralbord, chat og mye mer.


