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Mobiltelefoni 
– på jeres betingelser
Hos Uni-tel får I moderne løsninger, hvor frihed, fleksibilitet og 
gennemskuelighed er nøgleordene. Indret jer på en effektiv 
hverdag, hvor alle i virksomheden er mobile og produktive.

Fleksibel dækning
Hos Uni-tel kan hver enkelt bruger frit vælge, om de vil bruge 
TDCs eller Telenors netværk. Det betyder, at I altid får det 
netværk, der har den mest stabile dækning i området. Uanset 
hvilke mobile enheder, I benytter.

Enkel administration
I kan administrere alle virksomhedens abonnementer online. 
Det er både nemt og overskueligt. Uanset hvornår på døgnet 

behovet opstår, kan I hente statistik til brug i jeres budgetter, 
se det aktuelle forbrug og få overblikket. Dermed kan I hurtigt 
tilpasse løsningerne i takt med virksomhedens udvikling.

Smidig tilpasning af abonnementer
Hos Uni-tel kan I frit skalere op og ned på mobilpakker. 
Abonnementerne justeres automatisk ved prisfald, så I altid 
får den aktuelle dagspris. Der er desuden mulighed for at dele 
regningen, så medarbejderen f.eks. selv betaler indholdstak-
serede tjenester.

Tilpas den enkelte medarbejders abonnement

1. Vælg netværk

2. Vælg hoved abonnement

• TDC
• Telenor

3. Vælg tillægspakker

• Data

• EU Flex
• FRI pakke
• Mobil Connect
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Fakta og fordele
Specialløsninger
Uni-tel tilbyder en lang række fleksible specialløsninger, der 
udvider brugen af mobilnetværk markant og giver jer spæn-
dende muligheder:

• Mobil Connect – Integrerer virksomhedens mobiler i telefon-
centralen, så de bliver en del af den samlede telefoniløsning 

• M2M – Trådløs kommunikation mellem maskiner til proces-
styring, indsamling af data og meget mere. Bruges til for 
eksempel energistyring, flådestyring, alarmer, telemedicin, 
sporing etc.

• Datadelingskort – Få op til tre ekstra SIM-kort til samme 
abonnement, så data kan deles mellem f.eks. smartphone, 
tablet og bærbar PC (kun til TDCs mobilnetværk)

• Lokalnummerplan – Opret lokalnummerplan på virksom-
hedens mobiler og styr den selv med lokalnumre på 3–5 
cifre

Gennemskuelighed
• Ingen mærkelige gebyrer – heller ingen fakturagebyrer

• Data Stop ved dataloft – ingen uventede regninger

• Frit valg mellem TDCs og Telenors mobilnetværk

• Automatisk prisregulering og individuel tilpasning

• Selvbetjening på nettet – let adgang til overblik over al trafik

• Køb ind efter behov og foretag selv ændringer

• Pakkeoptimering – skalérbarhed mellem pakkerne

Attraktive priser
• Konkurrencedygtige priser i hele verden

• Bred vifte af pakker, der dækker den enkelte  
medarbejders behov

• Fordelagtig sekundafregning på alle produkter
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