SÅ VÄL JER DU RÄT T
KONFENSTELEFON
TIPS & RÅD

Så väljer du rätt konferenstelefon
Funderar ditt företag på att köpa ny konferenstelefon? Då har vi många tips
som hjälper er att hitta rätt modell.
Ett effektivt distansmöte kräver konferenstelefoner
med hög ljudkvalitet som alltid fungerar. Om mötena
ska minska ditt företags resande måste telefonerna
dessutom alltid finns tillgängliga – i konferensrummet
eller på ditt kontor.
Innan ni bestämmer modell bör ni ta reda på användarnas behov. En annan viktig fråga är hur telefonen ska
integreras med övriga kommunikationsverktyg. Vilken
infrastruktur finns eller planeras?
VILKA BEHOV HAR FÖRETAGET?

Hur kommer ni att mötas? I konferensrummet, på kontoret eller på olika ställen? I det sistnämnda alternativet
underlättar en trådlös modell.
Hur många personer ska vara med? 6, 12, 20 eller ännu
fler? Önskas speciella funktioner? Trådlöst, inspelning
eller möjlighet till flerpartssamtal?

VILKEN ANSLUTNING FINNS?

Vad har ni för teknisk infrastruktur? Analog, DECT,
mobil, IP? Eller ska telefonen användas i miljöer med
Skype for Business eller andra PC- och webb-baserade
tjänster, där USB ofta är det bästa sättet att ansluta en
högtalartelefon?
GÖR EN INVENTERING

Utgå från behov och anslutningsmöjligheter och gör en
inventering. Då har ni större chanser att hitta den
modell som passar er. Ett enkelt verktyg för att hitta
rätt konferenstelefon eller högtalartelefon finns på
www.konftel.com.
I produktväljaren kan du filtrera fram ett urval utifrån
storleken på dina möten, nätanslutningen och vilka
funktioner som är viktiga för ditt företag. Komplettera
med att titta i vår Produktguide. Där hittar du detaljerad
information som hjälper er att hitta rätt telefon.
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Konftel är ledande inom produkter för samarbetslösningar. Ända sedan 1988 har vår mission varit att hjälpa människor runt om i världen att genomföra möten, oavsett
avstånd. Av erfarenhet vet vi att distanssamarbete är ett effektivt sätt att spara tid och pengar samtidigt som det bidrar till en bättre miljö. Perfekt ljud och kristallklar
videobild är avgörande för produktiva möten, det är därför vi alltid har den senaste tekniken i våra samarbetslösningar. Vår ljudteknik OmniSound ® är inbyggd i Konftels alla
konferensenheter. Produkterna säljs globalt under varumärket Konftel och vårt huvudkontor ligger i Umeå. Läs mer om företaget och produkterna på konftel.com.
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