
iPCLOUDPHONE
Softphone til pc og mobil



HVAD ER 
iPCLOUDPHONE
Det er et softwareprogram til telefonopkald via 
Internettet som installeres på din mobiltelefon 
eller din computer.

Få en iPCLOUDPHONE og ring til IP 
telefoni priser. Alt det kræver er implementering 
af en simpel applikation, en fornuftig 
internetforbindelse og eventuelt et 
godt headset.

Softphonen installeres på din PC eller mobil, og 
den kan bruges alle steder, hvor der er en stabil 
internetforbindelse, også i udlandet.

Installerer du softphonen på din mobil eller PC, 
ringer du til fastnetpriser, som typisk er noget 
billigere end mobil.



FORDELE VED 
iPCLOUDPHONE
Med en iPCLOUDPHONE kan du ringe fra steder, hvor 
mobilsignalet ikke er godt. 

Du kan derfor med fordel supplere din mobil med 
iPCLOUDPHONE.

Hvis du har en smartphone, kan du have firma- og privat 
løsning på samme mobil. 

I arbejdssituationer kan du benytte iPCLOUDPHONE, 
som får sit eget 8-cifrede nummer. 

Mobiltelefonen benyttes privat og herved undgår du at 
blive beskattet af telefoni.



INTEGRATION MED 
iPCLOUD
iPCLOUDPHONE kan integreres med jeres 
iPClOUD løsning på lige fod med eventuelle mobil-
og eller IP telefoner.

Selv om du vælger udelukkende at benytte 
iPCLOUDPHONE, vil du stadig have adgang til et 
professionelt omstillingssystem med 
hovednummer, velkomstbesked, køer, 
åbningstider og tast selv menu og meget mere.



SÅDAN VIRKER 
iPCLOUDPHONE PÅ PC

Efter installation kan du finde genvejen til 
iPCLOUDPHONE i nederste højre tray sammen 
med ur, dato, lydindstillinger.

Det er meget nemt at komme i gang med at benytte 
iPCLOUDPHONE på din PC.

Vores teknikere vil hjælpe jer med installation og 
opsætning af iPCLOUDPHONE og brugen af 
softphonen er meget simpel, som vi viser på de 
kommende sider. 



SÅDAN VIRKER iPCLOUDPHONE PÅ PC

Fane 1: Numerisk tastatur

Foretag opkald direkte fra det 
numeriske tastatur.

Fane 3: Kontaktpersoner

Se om dine kolleger (Her med 3-cifrede lokalnumre) er 
optagede eller ledige. Foretag opkald direkte til dem ved at 
klikke på dem. 

Eksterne numre der ikke er på jeres løsning kan ligeledes 
ligges ind som kontakter. 

Fane 2: Opkaldshistorik

Se indkomne og udgående opkald. Lav 
direkte genkald ved at klikke på 
nummeret.

iPCLOUDPHONE er opdelt i 3 faner som vises herunder. 



INDKOMNE KALD PÅ iPCLOUDPHONE

INDKOMNE KALD

Din PC vil afgive ringetone og der 
dukker en prompt op på din skærm ved 
indkomne kald og her kan du vælge at 
besvare eller afvise. 

AFSLUT OPKALD

Du skal blot klikke på afslut opkald for 
at ende samtalen. 

OPKALD FORBUNDET

Samtalen føres nu via 
iPCLOUDPHONE. Vi anbefaler at 
samtaler føres via headset. 



SÅDAN VIRKER 
iPCLOUDPHONE PÅ 
DIN MOBIL

Det er meget nemt at få installeret iPCLOUDPHONE på 
Jeres mobiltelefoner. 

Vi sender Jer en SMS til jeres mobilnummer med 
opsætningslinks. I løbet af 3-4 klik er iPCLOUDPJHONE
installeret og klar til brug.

Brugen af softphonen er meget simpel, som vi viser på 
de kommende sider. 



SÅDAN VIRKER iPCLOUDPHONE PÅ MOBIL

Fane 3: Numerisk tastatur

Foretag opkald direkte fra det 
numeriske tastatur.

Fane 4: Kontaktpersoner

Synkroniser med din mobil få dine kontakter i 
iPCLOUDPHONE .

Fane 2: Opkaldshistorik

Se indkomne og udgående opkald. Lav 
direkte genkald ved at klikke på 
nummeret.

iPCLOUDPHONE er opdelt i 4 menuer som vist herunder

Fane 1: Hurtig opkald

Ring hurtigt op til dem du taler mest 
med.


