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Udvalgte apparater i BEST System Intellegentia udgår
BEST mobil kaldehåndtering understøtter nu også iPhone

Udvalgte apparater i BEST System Intellegentia udgår
For fem år siden lancerede BEST patientkaldeanlægget System IQ. Dette anlæg er blevet så stor en
succes, at det har betydet, at forgængeren System INTELLEGENTIA nu kun produceres i små mængder.
Derfor har BEST besluttet at minimere antallet af produktvarianter.
Da nogle varianter inden for de forskellige områder fuldt ud
kan erstatte hinanden og med samme kabeltilkobling, har
Renoverede kalde- og rumapparater
denne beslutning ingen betydning i forhold til at opretholde fuld funktionalitet på systemerne.
Vi har et større lager af renoverede
kalde- og rumapparater, som sælges efter
”først til mølle princippet”.
Rumapparater
Renoverede apparater er typisk
brugte apparater, som er klargjort således
de fremstår som nye. Der ydes altid
et års garanti på disse apparater.
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BEST mobil kaldehåndtering understøtter nu også iPhone
Transmission af kald til mobiltelefoner giver en række muligheder, idet man som bruger
konstant er online på systemet og derved kan se alle relevante informationer i relation hertil.
I mobiltelefonerne kan man blandt andet se accepterede kald, kald der ikke er accepterede, prioriteten af hændelser samt hvilke rum der aktuelt har besøg af kollega og status for
ikke accepterede kald.
BEST har længe udnyttet Android i forbindelse med mobil kaldehåndtering og fremover
understøttes nu også iPhone.
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