Jabra LINK™ 850-ljudprocessor

DATABLAD

ÖKA CONTACT CENTRETS
PRODUKTIVITET MED
JABRA LINK 850-LJUDPROCESSOR.

Produktiva säljare är avgörande för framgång i din
verksamhet. Eftersom kunderna kräver mer och bättre
personlig service, kan det vara svårt att tillgodose deras
behov utan att kompromissa med samtalstiden,
säljproduktiviteten och förmågan att behålla medarbetarna.
Svaret är Jabra LINK 850-ljudprocessor. Jabra LINK 850 är liten
men ändå kraftfull och ökar värdet på headsetinvesteringen
med funktioner som främjar produktiviteten, sänker
kostnaderna och driver utvecklingen i hela din verksamhet.
FÅ MER EFFEKTIVA SÄLJARE
Konsekvent ljudkvalitet, reducering av bakgrundsljud och
säkra bullernivåer ger färre avbrott under samtalen så att
säljarna kan slutföra fler samtal – snabbare. Inbyggd
brusreducering och enkel samtalshantering ger en säker,
bekväm och mer produktiv arbetsmiljö.
UNDVIK STRESS OCH HÖRSELSKADOR
Reducera antalet sjukdagar och behåll dina medarbetare.
Jabra LINK 850-ljudprocessor har akustiskt ljudchockskydd
och uppfyller EU:s regler om buller på arbetsplatsen samt
ledande amerikanska rekommendationer och upprätthåller
en maximal exponeringsgräns på 85 dB (A).
FRAMTIDSSÄKRA DIN HEADSETINVESTERING
Jabra Link 850-ljudprocessor är det perfekta valet om du
funderar på att gå över till Unified Communications. Den
ansluter till alla telefoner och gör det lätt att ansluta till
datorn för UC-telefonsamtal. Och den drivs av USB.

ANLEDNINGAR TILL ATT VÄLJA JABRA LINK 850LJUDPROCESSOR
- Ökar säljarens produktivitet med
överlägset ljud, komfort och säkerhet.
- Levererar en fantastisk kundupplevelse
och tillfredsställer fler kunder snabbare.
- Sänker den totala kostnaden för din verksamhet.

BULLER PÅ ARBETSPLATSEN
Alla Jabra-headsetlösningar (headset och ljudprocessorer) skyddar hörseln och värnar om headsetanvändarens
bekvämlighet. Jabra LINK 850 överskrider kraven för lokala och lagstiftade föreskrifter, inklusive EU-direktivet om buller
på arbetsplatsen (direktiv 2003/10/EG) och ledande amerikanska rekommendationer, och driver igenom en övre
maximal exponeringsgräns på 85 dB (A) (tidsvägt medelvärde under en hel arbetsdag). För mer information, se
whitepaper på jabra.com/link850
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UTÖKA VÄRDET PÅ DINA HEADSET
OCH ÖKA PRODUKTIVITETEN.
Lägg till en Jabra LINK™ 850-ljudprocessor till ditt befintliga headset
för att få ytterligare funktioner, inklusive:

BRUSREDUCERING

TALTYDLIGHET

Mindre buller och störningar håller säljaren fokuserad på
samtalet.

Med ett tydligt ljud kan säljaren och kunden förstå
varandra, vilket gör det möjligt för personliga och mer
effektiva samtal.

Brusreducering
	Avancerad brusreduceringsteknik eliminerar oljud och
ger färre samtalsavbrott, vilket medför fler produktiva
samtal och en bättre samtalsupplevelse.

§

§
DSP (Digital Signal Processing)
	Avancerad teknik som levererar kristallklart ljud utan
ekon eller förvrängningar så att säljarnas samtal blir
effektivare.

Linjebrusreducering
	Eliminerar surrande och störande ljud från
telefonnätet.

§

§
Dynamisk volymkontroll
	Justerar automatiskt samtalsvolymen till en bekväm
nivå utan störningar.

Soft Squelch
	Reducerar bakgrundsoljud genom att bara förstärka
ljud över en viss nivå.

§

HÖRSELSÄKERHET

EFFEKTIVITET I VERKSAMHETEN

Säkert, bekvämt ljud för motiverade och produktiva
säljare under hela dagen, och certifierade enheter som
garanterar säkerhet och överensstämmelse med lokala
bestämmelser.
§

§

Bekväma anslutningsmöjligheter och
hanteringsfunktioner för handledaren effektiviserar
verksamheten för ökad produktivitet.

PeakStop™
Akustiskt ljudchockskydd som tar bort potentiellt
skadliga ljudtoppar innan de når headsetet. Skyddar
användaren genom att alltid hålla den absoluta
ljudnivån och energin i ljudtopparna inom
säkerhetszonen, vilket ger säkert och bekvämt ljud för
dina säljare (max 118dB RMS).

§
Handledningsuttag
	Unikt handledningsgränssnitt ger enkel säljutbildning
och samtalshantering.

Uppfyller reglerna om buller på arbetsplatsen
Jabras ljudprocessorer är kompatibla med EU:s och
USA:s regler och rekommendationer för att skydda
säljarna och följa lokala lagar.

§

§
Busylight
	Busylight (tillbehör) låter kollegorna veta att du sitter i
samtal och låter dig därmed prata vidare ostört.

För mer information, se whitepaper på jabra.com/link850
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Dator- och bordstelefonkompatibilitet
Ansluter till dator, bordstelefon eller till båda.

DS_LINK850_50001_SE_V01_1205 – Jabra er ikke ansvarlig for nogle former for erstatningskrav fra fejl eller forældet information i dette dokument.

§
Tonutjämnare
	Gör det möjligt för säljarna att justera ljudet i sina
headset till önskad renhet och tydlighet.

