
Gemensam
telefonbok

Få koll på alla dina kollegor
Att söka efter kollegor är något av de vanligaste som finns 
på en arbetsplats, för att underlätta för medarbetaren är 
det också bra att kunna ha denna sökning på den plats där 
användaren befinner sig, t.ex. intranätet. 

Ta del av en färdig söksida eller utveckla själv
Tack vare öppet API har ni själva möjlighet att skräddarsy 
och utveckla er egen söksida som hämtar all information 
direkt från växeln. Då alla inte har tillgång till utvecklare på 
plats finns det därför en söksida specifikt för den enskilde 
kunden som är färdig att användas.

Sök på t.ex. namn eller befattning och få tillbaka:
• Förnamn, efternamn
• Roll/Befattning
• Avdelning
• Ort
• Primärt- och sekundärt nummer
• Mobil nummer
• E-post
• Linjestatus
• Närvarostatus (Presence)
• Närvarokommentar
• Tillgänglighet

Information om de egna användarna på företaget är ofta en av företagets viktigaste 
tillgångar. Telefonboken ger er den information ni behöver.
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