MODERNA OCH EFFEKTIVA TELEFONLÖSNINGAR

wx3 Internationella nummer
- Lokal närvaro med eller utan kontor

om kan ni välja att visa det utländska numret
Användaren väljer själv vilket nummer som vid utgående samtal oavsett vart i världen ni
ska visas ut vid varje enskilt samtal. Detta än befinner er vilket gör att lokal närvaro blir
gäller oavsett vilken telefon som används så möjlig utan att ha personal på plats. Minskar
länge användaren är kopplad till sin anknyt- också initiala kostnader och administration
ning. Det kan antingen vara mobil- eller fast- vid internationell expansion.
nummer, nationellt eller internationellt numCase: Spotify
mer och direktnummer eller växelnummer.
Spotify, en musiktjänst på internet, har närvaro i flera länder i världen. wx3 underlättade för
Behåll samma nummer eller välj nya
Om ni inte redan ringer med wx3 och väljer den snabba expansionen genom att erbjuda
att gå över till wx3 kan ni med portering be- ett telefon-system som fungerar lokalt och inhålla era befintliga fasta och mobila nummer. ternationellt med lokala nummer i Barcelona,
Ni kan även välja till nya nummer, nummer- London och Stockholm. Deras anställda som
serier och guldnummer mot alla svenska rikt- jobbar i Sverige kan välja innan de ringer att
nummer och regionsfria nummer: 010, 020, visa ett lokalnummer för det landet de ringer
till och vid nästa samtal visa sitt svenska di0200, 071, 0771, 075.
rektnummer.

Välj vilket nummer som ska visas utåt

För den internationella verksamheten

wx3 kan även ansvara för internationella nummer vilket innebär att ni kan ta emot samtal på
ett ut-ländskt nummer och skicka det vidare
kostnadsfritt till önskad anknytning. Dessut-

wx3 avancerad IP-telefoni

Välj nummer från över 50 länder
wx3 erbjuder telefonummer i följande länder. Fler tillkommer så kom med förfrågan.
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