Danmarks eneste
telefonomstillingsanlæg

TÆNK...
hvis jeres telefoner
kunne betjenes
ved ét tryk på én tast!

Forte
omstillingsanlæg
– dansk designet og produceret
Telefonen fortæller meget om jeres virksomhed
Du har sikkert oplevet at blive modtaget af en
upersonlig hilsen, blive omstillet gang på gang,
være på hold i uendelige tider, mens du bliver
“underholdt” af et digitalt stykke musik, for til
sidst at få forbindelsen afbrudt. Udviklingen har
betydet, at telefonsystemerne er blevet langt
mere komplicerede for brugeren. Faktisk viser
det sig, at en typisk bruger kun er i stand til at
udnytte få eller ingen af telefonens faciliteter.

TÆNK

Det kan gøres bedre
Flexatel har udviklet et af de meste ﬂeksible og
professionelle telefonsystemer på markedet.
Vores unikke løsning sikrer, at alle opkald altid
bliver behandlet og besvaret effektivt og professionelt.
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hvis alle kunne ringe til alle
hvis alle kunne parkere et kald
hvis alle kunne omstille kald til alle
hvis alle kunne medﬂytte kald til mobiltelefonen

...ved ét TRYK på én TAST

TÆNK

hvis alle kunne se hvem der ringer
hvis alle kunne se hvem de ringer til
hvis alle kunne se hvem der har ringet
hvis alle kunne se hvem der har været ringet til
hvis alle kunne se alle kontakter i én telefonbog

Forte – mest for pengene!
Vi har specialiseret os i at lave
anlæg i størrelserne fra to brugere
op til ca. 120 brugere. Er din virksomhed i den størrelse, så er Forte
omstillingsanlæg værd at overveje.

Flexatel
Communication A/S
– ikke bare snak
Igennem 20 år har vi udelukkende beskæftiget
os med udvikling og produktion af omstillingsanlæg. Det har givet os en unik viden indenfor
telekommunikation, ikke mindst på det danske
marked. Vores højt specialiserede medarbejdere
på virksomheden i Kolding udvikler konstant nye
produkter og løsninger, og sikrer, at vore kunder
altid er på forkant med udviklingen.

Vi koncentrerer os om telefoner
Automatikken klarer rutinerne
De omfattende automatiske funktioner er en
stor hjælp til den travle virksomhed, som stadig
vil give sine kunder den bedste betjening:
• automatiske velkomstbeskeder
• automatiske standard informationer
• automatisk omstilling til
personlig telefonsvarer
• automatisk aktivering af
viderestilling til mobiltelefon
Professionel installation
En korrekt installation og
programmering er afgørende
for oplevelsen og udnyttelsen af vores telefonanlæg.
Vi har derfor etableret et
landsdækkende netværk af
certiﬁcerede Flexatel kompetence-centre. Derved sikrer vi
vores kunder en række vigtige
fordele, fordi vores forhandlere:

•
•
•
•

er specialiserede i Forte omstillingsanlæg
handler direkte ved fabrikken i Kolding
bliver løbende uddannet direkte hos Flexatel
får alle reservedele og produkter inden for
24 timer

Få bevægelsesfrihed
Der stilles stadig større krav til medarbejdernes
bevægelsesfrihed i virksomheden. I samarbejde
med den førende producent af trådløse telefoner, Kirk Telecom, har vi udviklet et integreret
trådløst system, som har sat nye standarder for
trådløs telefoni.
En investering der betaler sig
I kraft af et højt udviklet fuldautomatisk
produktionsanlæg og begrænsede
administrative omkostninger, vil et Forte
omstillingsanlæg typisk kunne tilbydes til en
lavere pris end tilsvarende europæiske anlæg
og kan derfor konkurrere med de asiatiske
fabrikater.

Flexatel
Communication A/S
– en dansk succes
Virksomheden blev grundlagt i 1988 og har
siden fokuseret på udvikling og produktion af
nogle af de mest avancerede og konkurrencedygtige telefonsystemer på markedet.
De første analoge telefonanlæg blev fremstillet
under betegnelsen TeleMaster med op til 50
telefoner. Disse anlæg blev primært afsat
gennem Tele Danmark.
I 1993 præsenterede vi, som den første
producent, et fuldt funktionsdygtigt ISDN
telefonanlæg. Med modellerne Piano, Menuet og
Mezzo, blev der indgået en eksklusiv aftale med
Tele Danmark om markedsføring af produkterne.
De blev de mest solgte anlæg på det danske
marked i ﬂere år frem.
I forbindelse med den nye digitale tidsalder
var Flexatel igen på forkant med udviklingen,
da man i 2002 præsenterede et nyt revolutionerende digitalt omstillingsanlæg, forberedt
til fremtidens nye teknologier.

Det nye Forte
omstillingsanlæg
blev udviklet
med de nordiske
mobiltelefoner
som forbillede.
De smukke digitale
Comfort telefoner
blev designet ud fra visionen om en telefon,
hvor brugeren skulle kunne udnytte alle
mulighederne i systemet instinktivt, uden
brug af en manual.
Med sine mange direkte funktioner på Comfort
telefonerne, hvor betjeningen af opkald og
viderestilling blot kræver ét tryk på én tast,
og et display med telefonbog og alle vigtige
informationer har Flexatel Communication A/S
igen dannet skole for effektiv telefoni til daglig
brug.

Telefonmontørerne A/S
Tlf. nr. 70 25 09 30
Fax nr. 70 25 09 21
www.tm-group.dk
Mail info@tm-ip.dk

