Seminarium om Asterisk,
mobilitet och samtalsoptimering
DATUM & PLATS
28 november i Stockholm
Varuvägen 9 Älvsjö

29 november i Göteborg
Mässans Gata 18
Ingång World Trade Center

MÅLGRUPP

För återförsäljare, systemintegratörer
och slutkunder som vill ha den senaste
informationen om Asterisk, mobila
växlar och samtalsoptimering.

ANMÄLAN

Agenda
8:00-8:15 Registrering och frukost
8:15–8:45 Olle E Johansson, Asterisk icon, Edvina AB

Anmäl dig senast 26 november till
seminarie@opticaller.se genom att
skicka in dina kontaktuppgifter.
Seminariet är kostnadsfritt, men vid
utebliven närvaro faktureras
500 SEK. Antalet platser är begränsat
så först till kvarn gäller!
Vid frågor kontakta Mattias Hansson
tel 031-500 535.

Open Source baserade telefonväxeln Asterisk har på kort tid blivit den mest installerade telefonväxeln i världen. Små och stora företag som Google och många
operatörer och universitet har sänkt sina växelkostnader i snitt med 40% genom
val av Asterisk i konkurrens med andra traditionella telefonväxlar. Olle E Johansson,
utvecklare av Asterisk och konsult, introducerar Asterisk och lösningar för telefoni
baserade på Open Source. Han kommer att gå igenom vilka fördelar det finns för
en återförsäljare/systemintegratör att nu också ta steget över och erbjuda Asterisk som växel och Centrex tjänst till sina kunder och därigenom bli mycket mera
konkurrenskraftig och samtidigt nyttja fördelarna och möjligheterna med öppna
IP växeln Asterisk. Dessutom berättar han om nya möjligheter med WebRTC och
Internetbaserad kommunikation.

8:45–9:15 Mattias Hansson, VD OptiCaller Software

Analyserar marknaden och kundnyttan med mobila växlar. Hur kan återförsäljare
nyttja OptiCaller för att öka sin växelförsäljning och uppnå mycket högre marginaler? Hur kan programvaran/appen OptiCaller halvera den mobila samtalskostnaden? Hur står sig produkten ”PBX Connect for Asterisk” gentemot andra telefonväxlars mobilintegration?

9:15–9:45, Milan Chaloupka 2N Telecommunication

2N är världsledande på GSM/3G Gateways som installeras mot företagsväxeln och
routar ut mobilsamtal direkt på mobilnätet istället för att ta omvägen via fasta nätet. Bland företagen i Sverige som halverat sin fasta samtalskostnad med 2N’s produkter 18st kommuner, flertalet välkända hotel, tidningsföretag mfl. Milan presenterar 2N’s produktportfölj och hur dessa produkter kan säljas in med bra marginal
för återförsäljaren och en hög besparing för kunden.

9:45–10:00 Frågestund och demovisning

Olle E Johansson och Jörgen Steijer (CTO OptiCaller Software) visar upp en Asterisk
växel med OptiCaller PBX Connect. 2N visar upp en rad olika GSM/3G Gateways.

OptiCaller Software AB | Mässans gata 18 | 412 51 Göteborg | www.opticaller.se

