Universe
En telefoncentral i skyen, som er nem at bruge og let at overskue.
Din virksomhed har brug for en enkel og driftssikker telefoniløsning. Og det giver Universe dig. Du
får overblik over din telefoni med enkle abonnementer, simple regninger og friheden til selv at styre
din hverdag.
På Universe har en bruger et abonnement. Alle brugerens bord-, mobiltelefoner og datadelingskort
deles om pakkens indhold af tale, data, sms og mms. En bruger, en pakke, en pris.

Administrer din telefoni,
brugere og funktioner online
via web og app.

Dit kontor’s IP-telefoner
tilsluttes via din router.

Opkald til og fra
telefonnettet.

Online brugere med IP-, og
mobiltelefoner.

Universe er nem teknologi, placeret i skyen, så den er tilgængelig for alle. Det gælder forretningen
på hovedgaden, kontoret, produktions,- og servicevirksomheden. Universe er for alle mennesker og
alle virksomheder.
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Universe er en platform, der lever af nye funktioner. Platformen er altid opdateret, og løber aldrig
tør for plads. 24 timer i døgnet, alle ugens dage, året rundt snurrer Universe i skyen.
Drift, opdatering og udvidelse er vores ansvar, og derfor har du altid en fuldt opdateret
telefoniløsning; uden at løfte en finger.
Universe er en komplet telefoniløsning, der kommer med alle de funktioner og services, som din
virksomhed benytter i dagligdagen. I forbinder til Universe via jeres internetforbindelse og de
mobilmaster, der står rundt om virksomheden.

Vi samler dine telefonnumre, voicemails, telefoner og abonnementer på et sted: hos
brugeren. Nemmere får du det ikke. En bruger, et nummer, en voicemail, et abonnement og et
login.
Hold styr på dit forbrug. I Universe er forbruget let at finde og læse. På din faktura præsenteres
du for de store linier, i den tilhørende specifikation finder du detaljerne. Har du brug for selv at
sortere data, er stedet Universe Selfcare. Her kan du, med et klik, søge og filtrerer på brugere,
telefonnumre, enheder, hvor der er ringet til, dataforbruget, sms’er og meget mere.
I Universe har du et abonnement til alle dine telefoner. Det gør ingen forskel, om du har
både bord-, og mobiltelefoner Universe rummer dem alle, og lader dem endda dele tale og data på
samme abonnement.
Universe har en mobil app til Apple og Android. Med den er du fri til at styre din personlige
opsætning, aflytte dine voicemails, sætte nummervisning, og bestemme hvordan din virksomheds
hovednummer skal ringe.

Fjern væggene i virksomheden og få hele landet som kontor. Fordi Universe ligger i skyen, er
hjemme-, mobil- og kontormedarbejdere en del af det samme telefonsystem, og kan tale med
hinanden, som sad de på det samme kontor.
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