
CASE STUDY: MODE

Skandinavisk design stimulerar  
till kreativa möten
ORSAY är ett välkänt varumärke i modebranschen med fokus 
på kläder för moderna kvinnor. Kommunikation och distans-
möten med personalen på filialkontoret i Polen är en viktig  
del av det dagliga arbetet, liksom kontakter med försäljare  
och olika leverantörer. ORSAY använder Konftel 300W för  
sina distansmöten.
 ”Kreativitet är en viktig faktor för våra möten”, säger 
Fabienne Iffland, IT-direktör på ORSAY. ”Våra designers dis-
kuterar kommande kollektioner, väljer färger och koordinerar 
mönster och skärningar. Med en professionell konferenstele-
fon kan man prata avslappnat och öppet samtidigt som man 
går omkring i rummet. Vartenda ord hörs tydligt och klart, 
ingen tvingas hålla en lur mot örat eller luta sig fram över 
bordet mot en vanlig bordstelefon med högtalarfunktion.”
 Eftersom det är så enkelt att genomföra konferens-
samtal med bra utrustning, använder ORSAY distansmöten 
dagligen. Spontana möten kan dras igång snabbt, bland annat 
för att få omedelbar feedback från exempelvis affärspartners.

“Konferenstelefonens 
utseende hade  
stor betydelse  
i urvalsprocessen. 
Konferensrummet 
ska representera vårt 
företag. Konftels 
enheter tillför precis 
rätt touch med sin 
skandinaviska design.”

Fabienne Iffland,  
IT-direktör på ORSAY
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ORSAY är ett tyskt modeföretag med huvudkontoret 
i Willstätt, Tyskland, samt en kompletterande filial i 
Wroclaw, Polen. Företaget är specialiserat på moderik-
tiga kläder för moderna kvinnor. ORSAY har över 600 
butiker i 24 länder och omkring 4 300 anställda.

Mer information: www.orsay.de

Professionella konferenstelefoner skapar en solid grund för kreativa och samarbetsinriktade 
distansmöten. ”Våra medarbetare väljer att samlas runt konferenstelefonen istället för att ringa 
in till mötet individuellt från sina egna rum”, förklarar Fabienne Iffland. ”Det betyder att direkt-
kommunikation uppmuntras och att alla mötesdeltagare verkligen ger mötet full uppmärksam-
het. Deltagare på distans integreras i samtalen precis som om de vore med i samma rum.” 

En annan fördel: Distansmöten leder till färre affärsresor, vilket i sin tur leder till både mins-
kade resekostnader för företaget och bättre balans mellan jobb/fritid för de anställda. Och en 
extra bonus, miljön gynnas av minskat resande.

“Konftel fokuserar hela sin verksamhet på konferenstelefoner”, säger 
Lutz Peuker, konsult på NextiraOne, som introducerade konferensen-
heterna för ORSAY. ”Det är därför som Konftel lyckats nå sin höga nivå 
på ljudkvalitet, användarvänlighet och design.”

Kreativ, samarbetsvänlig  
och effektiv

Praktiska funktioner

Används dygnet runt ORSAY använder tre Konftel 300W på huvudkontoret i tyska Willstätt och en likadan på filial-
kontoret i Polen. ”Enheterna används dygnet runt”, säger Fabienne Iffland. ”Vi planerar att 
göra ytterligare inköp. Konferenstelefonerna är nödvändiga för vår dagliga verksamhet.”

Konftels konferenstelefoner är lättanvända och välkända för sin intuitiva design av menyer och na-
vigation. När exempelvis försäljningsdirektören ska dra igång ett av sina återkommande säljmöten, 
väljer han bara det sparade gruppsamtalet i menyns konferensguide. Därefter blir alla mötesdelta-
gare uppringda med en enda knapptryckning. Konftels inspelningsmöjlighet är en annan väsentlig 
funktion för ORSAY: ”Det innebär att vi kan spara och arkivera alla viktiga möten”, berättar Fabi-
enne Iffland.

Dessutom är konferenstelefonerna integre-
rade med ORSAY:s trådlösa DECT-system. 
”Konferenstelefonerna används på olika plat-
ser i hela kontoret. Tack vare de laddnings-
bara batterierna kan enheterna användas helt 
trådlöst med upp till 60 timmars samtalstid”, 
påpekar Fabienne Iffland.

Om ORSAY

•	 Fyra Konftel 300W
•	 Alcatel OmniPCX PBX-system 

Utrustning:

•	 Kreativa distansmöten 
•	 Skandinavisk design
•	 Integration med DECT-system
•	 Minskat affärsresande
•	 Konferensguide och inspelning

Viktigt för ORSAY:


