
 

Ret til ændringer forbeholdes 
44-08076 DA 2003-11 

MOBILT  LOKALNUMMER 

Få et tilbud fra din 
forhandler ! 

 

er det ideelle 
telefonanlæg 

for bevægelige medarbejdere. 
Brug mobiltelefonen som 
lokalapparat på PABC’en.

 
Vær på lokalnummer med 
montører, sælgere, chauffører, 
pedeller osv. på deres 
mobiltelefon.  
De kalder op til firmaet med et 
enkelt tastetryk. 

 
 
 

 

Indenfor virksomhedens vægge 
kan en DECT-løsning være 
optimal for mange bevægelige 
medarbejdere, men nogle med-
arbejdere tilbringer megen tid 
udenfor dette dækningsområde. 

For disse vil mobilt lokalnummer 
være den optimale løsning – 
eventuelt kombineret med 
PlusNet, Multiplan eller en 
tilsvarende løsning fra en 
teleoperatør for at opnå lavere 
samtaleudgifter. 

I Forte kan alle lokalnumre 
tilknyttes mobilt lokalnummer for 
optimal fleksibilitet. 

Et opkald via firmaet kan stilles 
tilbage til en kollega. 

Krav til mobiltelefonen: 

• A-nummervisning og 

• Hold / Standby funktion  

 

 

Forte telefonomstillingsanlæg er 
forsynet med alt, hvad der er 
behov for til sådanne løsninger. 

Der kan især fremhæves 
følgende faciliteter: 

• Aktivering og deaktivering af 
det enkelte mobile 
lokalnummer kan valgfrit ske 
fra kontor- eller mobiltelefon 
eller via fast programmering. 

• En medarbejder med mobilt 
lokalnummer har de samme 
PABC-faciliteter, som en 
kollega i firmaet, bl.a.: 

• Omstilling 

• Forstyr ikke 

• Viderestilling * 

• Medflytning * 
 
*) Da virker omstilling ikke 
fra en fjern destination. 

 

 

Som noget helt unikt kan Forte 
håndtere opkald til flere mobile 
medarbejdere. 

Firmaets service-nummer kan gå 
til en ringegruppe – evt. med 
velkomstbesked. 

På FeaturePhone Comfort 
(telefonistens apparat) kan alle 
servicemontører være 
repræsenteret med en knap, 
som kan ind- og udmelde den 
enkelte montør i ringegruppen.  

Ved arbejdstids ophør aktiverer 
telefonisten de vagthavende 
servicemontører. 

Indkommende opkald vil da ringe 
hos alle vagthavende. Den 
første, som besvarer opkaldet, 
får det, mens de andre afbrydes. 
Montøren kan eventuelt omstille 
opkaldet til én af kollegaerne. 

Sælgerne kan have automatisk 
deaktivering af mobilt lokal-
nummer kl. 17. 
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FORTE 

 

Generelt Faciliteter Andre fordele 

Offentligt 
telefonnet 

’Lokal 128’  
(anvendes når medarbejderen 
ikke er på sin plads i firmaet) 

Lokal 128  
(anvendes når medarbejderen 

er på sin plads i firmaet) 

Samtalepartnere  
kalder altid op til 

samme nummer ! 
FeaturePhone 

(eller analog telefon)

Brugeren bestemmer selv 
hvilken telefon, han vil 
modtage opkald på.  

Indkod f.eks. hotline til firma på 
2-tallet og få klartone fra 

firmaet med et enkelt tryk ! 


