
TDC Erhverv Assist

Ny Assist App gør dig  
endnu mere effektiv
Med den nye TDC Erhverv Assist app, kan du få endnu 
mere ud af din mobi l telefon i hverdagen. Den giver dig  
mulighed for nemt at styre din telefoni med omstilling,  
videre stilling, Call Center og meget mere med det resultat,  
at du sparer tid og bevarer overblikket i hverdagen. Læs om 
nogle af funktionerne herunder.

Hvordan kommer du i gang? 
Hent TDC Erhverv Assist app i App Store eller Google 
Play. Når du har hentet appen kan du nemt logge ind 
ved at bruge dit mobilnummer. Du vil så få tilsendt en 
midlertidlig kode, som du kan bruge til at logge ind 
og derefter kan du selv vælge din fremtidige kode. 
Herefter er du i gang. Appen henter automatisk alle 
informationerne.

https://apps.apple.com/dk/app/tdc-erhverv-assist/id1540927244?l=da
https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.tdc.erhverv.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.tdc.erhverv.app
https://apps.apple.com/dk/app/tdc-erhverv-assist/id1540927244?l=da
https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.tdc.erhverv.app


Assist App gør arbejdsdagen lettere
- Her får du overblik over de smarte funktioner

Firmatelefonbogen med dig alle vegne
 Er du ofte ude til møder, i transport eller arbejder hjemmefra og har løbende behov for  
at kommunikere med medarbejdere og kolleger? I TDC Erhverv Assist har du alle dine 
kollegers oplysninger lige ved hånden, hvad enten du foretrækker mail, sms eller opkald. 
Det giver stor fleksibilitet. Se hvor let det er her.

Din egen mobile reception
 Hvis en kunde ringer til dig, kan du med TDC Erhverv Assist nemt omstille opkaldet til  
rette kollega. Du kan vælge enten at omstille direkte, eller du kan tjekke, om kollegaen  
er tilgængelig og først briefe din kollega, inden du stiller kunden igennem.  
Se hvor let det er her.

Hav dit Call Center med i lommen
 Hvis du er en del af et Call Center, bliver det endnu nemmere med TDC Erhverv Assist.  
Du kan hurtigt logge ind og ud, ligesom du har overblik over tilgængelige kolleger i  
gruppen og antal opkald, der står i kø. Se hvor let det er her. 

Andre funktioner
Læs også om hvordan du viderestiller, optager opkald eller bruger din visuelle voicemail.
Se hvor let det er her. 

Hvem kan bruge TDC Erhverv Assist?
Hvad enten du er funktionær på kontor, receptionist, sælger eller håndværker 
på farten, kan TDC Erhverv Assist hjælpe dig i din hverdag.

TDC Erhverv Assist er en app til alle de af vores erhvervskunder, der har 
One+, One, Scale, Flex, SKI og Works abonnementer.
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https://tdc.dk/kundeservice/hjaelp-til-produkt/assist/soeg-i-virksomhedens-telefonbog
https://tdc.dk/kundeservice/hjaelp-til-produkt/assist/saadan-omstiller-du-kald
https://tdc.dk/kundeservice/hjaelp-til-produkt/assist/saadan-fungerer-call-center-i-assist
https://tdc.dk/kundeservice/hjaelp-til-produkt/assist

