
Hantverk, 
distansmöten och 
förbättrad kundservice
Pendle Stained Glass är ett design- 
och tillverkningsföretag som 
arbetar med kvalitetsprodukter 
inom målat glas för privata kunder 
och företagskunder. De har sin 
bas i Lancashire men arbetar i hela 
Storbritannien.  

”Ljudkvaliteten är enastående och  
de flexibla enheterna gör verklig 

skillnad för vår kundservice”.
D Moore VD, Pendle Stained Glass Ltd. 

Deras butik, designstudio och verkstad finns på olika 
plan i en trevåningsbyggnad. De investerade i en konfe-
renstelefon från Konftel eftersom samtalen hos det här 
företaget ofta kräver att flera olika specialister deltar 
och gruppsamtal är vanligt förekommande. 
 
I enskilda samtal ville Pendle Stained Glass dessutom 
kunna använda handsfree-funktionen för att samtidigt 
ha möjlighet att modellera idéer i datorn. Dessutom 
ville de kunna spela in samtalen och lyssna på kundens 
kommentarer och krav längre fram när de jobbar vidare 
med uppdraget.

BRANSCH:  
HANTVERKSINDUSTRI
FALLSTUDIE

1/2



Pendle Stained Glass Ltd. 
Pendle Stained Glass Ltd. grundades 1989 och är speciali-
serade på design, tillverkning, konservering och skydd av 
målat glas och blyinfattade fönster. Företaget har sin bas i 
brittiska Lancashire och består av ett team med engagerade 
och skickliga hantverkare. I alla aspekter av vårt arbete, från 
glasmålning till digitalt fotografi är vårt mål att producera 
målat glas med högsta kvalitet.

Mer information finns här:  
www.pendlestainedglass.co.uk/

Utrustning som används:
• Konftel 300Wx
• Konftel 300M 

Pendle Stained Glass valde två trådlösa Konftel-modeller för flexibel 
och mobil användning. 
— Vi är säkra på att vi har rätt personer med rätt information  
tillgänglig för våra kunder, var de än är.

TRÅDLÖS OCH FLEXIBEL ANVÄNDNING
Först valde de en 300Wx som de kunde flytta med sig 
från rum till rum beroende på var den berörda persona-
len fanns och ringa samtal direkt så att kunderna alltid 
fick tala med rätt kontaktperson. I en verkstads- och 
studiomiljö går det inte alltid att kalla in personalen till 
ett visst mötesrum för att delta i ett samtal. Då kan de 
ta med sig telefonen till den aktuella arbetsplatsen så 
att kunden alltid får svar utan att man behöver ringa 
tillbaka vid ett senare datum.

TA MED DIG EXPERTEN
I designstudion används ofta telefonen för att ringa 
webbsamtal via VoIP-nätverket till kunder och dela idéer 
via datorn samt för att visa hur långt arbetet har nått 
med en viss design utan att man måste besöka kunden 
varje gång. Det är dock fortfarande mycket viktigt att 
besöka kunden, framför allt vid den första bedömningen 

Detta är viktigt för Pendle 
Stained Glass:
• En flexibel, trådlös produkt som kan 

användas vid VoIP- och webbmöten 
på kontoret för att dela dokument 
och presentationer

• Inspelningsfunktion
• Mobil användning vid besök hos 

kunder eller på arbetsplatser
• Mycket god ljudkvalitet

av arbetet och vid installationen. Somliga projekt är 
mycket stora och prestigefyllda och kräver bidrag från 
arkitekter, civilingenjörer, flera kunder samt personal. 
Därför har Pendle Stained Glass även investerat i en 
Konftel 300M mobil-/USB-version så att gruppmö-
ten kan hållas hos kunden lika enkelt som på det egna 
kontoret.

FÖRBÄTTRAD KUNDSERVICE
Så här säger vd D Moore: Ljudkvaliteten är enastående 
och de flexibla enheterna gör verklig skillnad för vår 
kundservice. Vi är säkra på att vi har rätt personer med 
rätt information tillgänglig för våra kunder, var de än är. 
Genom att spela in samtalen undviker vi missförstånd och 
vi kan bli mycket mer produktiva. Jag har till och med en på 
mitt hemmakontor eftersom det är ett så effektivt sätt att 
arbeta”.

Huvudkontor Konftel AB Box 268, 901 06 Umeå • Tel 090-70 64 89  Fax 090-13 14 35 • E-post info@konftel.com  Webb www.konftel.com

Konftel är ett ledande företag och starkt varumärke inom telefonmöteslösningar. Ända sedan 1988 har vår mission varit att hjälpa människor runt om i världen att genomföra möten, oavsett 
avstånd. Av erfarenhet vet vi att telefonmöten är ett effektivt sätt att spara tid, pengar och samtidigt bidra till en bättre miljö. Hög ljudkvalitet är avgörande för produktiva möten och därför är vår 
patenterade ljudteknik, OmniSound®, inbyggd i alla Konftels telefoner. Våra produkter säljs globalt under varumärket Konftel, via vårt huvudkontor i Umeå. 
Läs mer om företaget och produkterna på www.konftel.com
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