TILLÄGGSTJÄNST

solus report plus

Effektivisera din telefonilösning
Report PLUS är ett statistikverktyg som låter dig analysera
och följa upp företagets kommunikationsmönster via ett
enkelt och kraftfullt gränssnitt.
Här skapas rapporter som är anpassade för just din verksamhet, dina
önskemål och behov. Naturligtvis kan statistik sökas fram utifrån önskade parametrar över varierande tidsperioder, grupper och användare.
Utöver det kan rapporteringen automatiseras för att spara tid och skapa
jämförbara och återkommande mätningar.

FÖRDELAR MED REPORT PLUS
• Lätt att komma ihåg
• Inga tunga licenskostnader
eller investeringar
• Ingår två skräddarsydda rapporter
• Bra prestanda, hög driftsäkerhet och automatisk backup
• Endast en tilläggstjänst i
SolusBC

Tillgängligheten på både grupper och individuellt är hos alla företag en
viktig sak, på de flesta företag också ett gemensamt ansvar.
Solus Report PLUS är framtaget för att hjälpa i olika avseenden, inte
minst när det kommer till att använda telefonilösningen så effektivt som
möjligt. Hög tillgänglighet, snabba svarstider och ett trevligt bemötande
ger en bra upplevelse hos nya och gamla kunder och medför fler affärer.
Just i detta avseende ger Report PLUS konkurrensfördel genom att kontrollera kvalitet, tappade samtal, övervakning på köer m. m.

SOM ALLA SOLUS TJÄNSTER
FINNS REPORT PLUS
I MOLNET

Tänk på att ett missat samtal kan vara
en förlorad affär eller kund!

Skaffa dig rätt information och underlätta planering och schemaläggning, och se till att uppföljningen blir enkel och korrekt. Verktyget
möjliggör att ni tillsammans kan hantera och förbättra verksamhetens
kommunikation, såväl externt, mot kunder och leverantörer, som internt
inom företaget.

PRISER
Startkostnad: 3995 kr
Månadsavgift: 595 kr

SYSTEMET ANVÄNDS I DAG AV BLAND ANNAT
Sveriges Riksdag, Nordea, IKEA, Svenska Spel, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Hallands läns landsting,
Kalmar kommun, Göteborgs Stad, Trafikverket, Scania, Skanska, Volvo Bil Göteborg samt många fler.
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