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Nemt at forstå,

let at styre
Med BusinessAll får I ét abonnement
til hele virksomheden.



Hvorfor skal du

vælge BusinessAll?

Delt datapulje
Med BusinessAll får I en samlet mængde data,
som alle medarbejdere kan tilgå.

OneScreen Business
OneScreen Business giver jer fuld kontrol over
jeres abonnement. Styr datafordeling og følg
jeres forbrug.

GoBlue
GoBlue giver jer fuld data- og opkaldsfrihed til
og fra næsten hele verden.

Personlig rådgiver
Når I bestiller et BusinessAll-abonnement får I en  
fast rådgiver, der kender til jeres virksomheds
produkter og behov.
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Delt datapulje

Når I tegner et BusinessAll abonnement, får I adgang til en
fælles datapulje, der er baseret på jeres forbrug over et helt år,
så I altid kan give jeres medarbejdere høj fleksibilitet og den
rette datamængde. 

En tilpasset datapulje til alle

I får én fælles datapulje til alle i
virksomheden. Den årlige
datapulje beregnes ud fra
forventet behov per medarbejder.
Forskellige medarbejdere har
forskellige behov. Dataen hos
dén, som er mindre aktiv online, 
kan automatisk udnyttes af
medarbejderen, som har en jobfunktion, hvor der er brug for større
datastrømme. På den måde placerer vi sammen jeres data, så det giver
bedst mening for jer. Vi har selvfølgelig taget højde for, at der kan være
udsving i jeres databehov fra måned til måned. Derfor opgør vi kun den
aftalte datapulje én gang om året, så I altid får fuld valuta for jeres
gigabytes.
 
Efter 12 måneder opgøres det totale dataforbrug, og eventuelt
overforbrug afregnes.

Lær mere om Delt datapulje
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https://www.telenor.dk/erhverv/mobilabonnementer/businessall/faelles-datapulje/


OneScreen Business er jeres
egen selvbetjening, hvor I har
kontrol og overblik over jeres
abonnementer. Her kan I f.eks.
udtrække forbrugsanalyser,
styre jeres abonnementer og
tildele data, når det passer jer.

OneScreen Business

Enkelt overblik og kontostyring

OneScreen Business giver jer et faktureringsoverblik, så I sparer bilag
og bogføringsresurser. I selvbetjeningen kan I let se, organisere og
betale jeres fakturaer. I har også mulighed for at styre enkelte konti og
udtrække detaljerede forbrugsanalyser på et specifikt eller overordnet
plan. Så har I altid et værktøj, der giver et detaljeret og målbart billede
på jeres telefoni- og dataforbrug i den enkle afdeling eller i hele
virksomheden.

Få kontrol over jeres abonnementer

I får kontrolfrihed over jeres telefoni og data, så I hurtigt kan opfylde
jeres medarbejderes behov, når de opstår. Via selvbetjeningen kan I
selv administrere jeres abonnement helt ned på medarbejderniveau. I
kan fx ændre abonnementet, spærre numre, skifte simkort og så
videre.

Lær mere om OneScreen Business
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https://www.telenor.dk/erhverv/selvbetjening/one-screen-business/


Go Europe (inkl. Danmark)
Go World

I bestemmer selv, hvor stor jeres 
verden skal være. I kan selv
udvide grænserne for data, når
den enkelte medarbejder er på
rejse. Go Blue består nemlig af to 
forskellige zoner:

Go Blue er jeres forbindelse til omverdenen, som giver jer data-
og opkaldsfrihed til og fra op til 94 lande. Go Blue er inkluderet
i jeres BusinessAll-abonnement, og kører som hovedregel på
4G, så jeres medarbejdere får et stabilt netværk med på rejsen.

Når I rejser inden for Go Blues 94 lande, kan jeres ansatte bruge den
tildelte datamængde på normale abonnementsvilkår. Skulle
dataforbruget alligevel nå sit max, informerer Telenor den enkelte
medarbejder. Det betyder, at medarbejderen kan rejse uden
bekymringer for gebyrer, og jeres administrator kan tildele mere data
efter behov.

Go Blue

Hvor stor skal verden være?

Fri roaming og sikkerhed på rejsen
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Lær mere om GoBlue

https://www.telenor.dk/erhverv/mobilabonnementer/businessall/Go-Blue/



