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MIKSI mobiilivaihde?
Haluaisitko sinä palvelvella asiakkaitasi nykyistä nopeam-

min, paremmin ja helpommin? Tai haluatko saada kaikki 

myyntipuhelut talteen? Entäpä kiinnostaisiko sinua tietää, 

kuinka paljon puheluita teille tulee, miten niihin vastataan ja 

kuka vastaa. Ja onhan varmasti kaikki asiat hoidettu, eikä 

pelkästään vastattu puheluun.

Kaikkia näitä asioita tekee moderni mobiilivaihde.

Kommunikoi helpommin ja nopeammin

Mustalinjan avulla saat yksinkertaistettua arjen työtä. Tämä 

näkyy yrityksessä esimerkiksi parempana tuloksena, parem-

pana asiakaskokemuksena ja vieläpä parempana henkilös-

tön työtyytyväisyytenä.

Tässä tietopaketissa kerromme sinulle yleisesti mobiilivaih-

teiden hyödyistä ja ominaisuuksista, mutta ennen kaikkea 

avaamme, mitä Mustalinja on ja mitä kaikkea sillä voi tehdä.
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MIksi mustalinja?
Markkinoilla on – ja oli jo ennen Mustalinjaa – lukuisia muitakin mobiilivaih-

teita. Miksi halusimme tehdä uuden? Millä tavoin se eroaa kilpailijoista? 

Nämä ovat kysymyksiä, joihin myyntimme törmää lähes päivittäin.

Jos yrityksellänne on jo jokin mobiilivaihde käytössä, on se hyvä alku. Jos ha-

luat sataprosenttisen hallinnantunteen puheluliikenteeseen, tarvitset Musta-

linjan.

Suunniteltu käyttäjälähtöisesti
Mustalinja on suunniteltu käyttäjälähtöisesti vastaamaan nimenomaan yri-

tysten myynnin, asiakaspalvelun ja johtamisen tarpeisiin. Sen kehuttu käyttö-

liittymä tekee käytöstä niin  helppoa, että koko yrityksen henkilökunta saa-

daan sitoutettua helposti sen käyttöön.

Räätälöidään tarpeen mukaan
Mustalinja on joustava. Se räätälöidään jokaiselle yritykselle vastaamaan nii-

tä erityistarpeita, joita jokaisella yrityksellä on.

Teknologiajohtaja
Mustalinja on myös teknisesti edistynyt, pilvipohjainen järjestelmä, joka 

skaalautuu tarpeen mukaan. Se on myös helposti integroitavissa eri ERP- ja 

CRM-järjestelmiin.
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ASIAKAS-

PALVELU

MYYNTI

JOHTAMINEN

- Kaikki myyntipuheut talteen

- Näe yhdellä vilkaisulla, että kaikki on 

hoidettu kuntoon

- Parempaa asiakaskokemusta

- tyytyväisempiä asiakkaita mm. IVR-vali-

kolla ja takaisinsoittopalvelulla

- Seuraa myyntiä ja asiakaspalvelua

- Ohjaa resursseja sinne, missä tarvitaan

MUSTALINJA MYYNNIN, ASIAKASPALVELUN JA JOHDON TYÖKALUNA
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Mustalinja tuo järjestelmällisyyttä yrityksen ar-

keen:

• saat kaikki myyntipuhelut talteen - tavoitetta-

vuus 100%

• kaikkien asiakkaiden palvelu on nyt mahdollis-

ta – parempi asiakaskokemus

• pystyt tehostamaan liiketoimintaa ja resursoin-

tia raportiikan avulla

• sovellus on helppo käyttää, jolloin kaikki käyt-

tävät sitä ja yritys saa palvelusta hyödyn irti oi-

keasti

• tehokäyttäjälle on tarjolla selainpohjainen 

web-käyttöliittymä

Puhelin on yrityksissä edelleen keskeinen 
työkalu

Mikäli saapuvaan puheluun ei ehditä vastata, voi 

sen hoitaminen olla hankalaa, sillä sama vastaa-

maton puhelu näkyy ehkä usealla henkilökunnan 

jäsenellä. Tällöin jokainen luottaa siihen, että joku 

toinen hoitaa.

Tai vaihtoehtoisesti kaikki hoitavat saman puhe-

lun, sillä tieto puheluiden tilanteesta ei välity jo-

kaisen omaan kännykkään reaaliajassa. Haasteita 

siis piisaa. 

Mustalinja on kehitetty ratkaisemaan nämä lukui-

sat käytännön ongelmat yrityksen arjessa.

Mustalinjan toiminnot ja käytettävyys 
erottavat sen muista mobiilivaihteista. 

Mustalinja on enemmänkin liiketoimin-

nan kehittämisen työkalu kuin pelkkä pu-
heluliikennettä ohjaava mobiilivaihde.

Yrityksen kommunikaatio hallintaan
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Mustalinja vastaa

yrityselämän tarpeisiin
1. Tavoitettavuus ja sen parantaminen (puheluloki, läsnäolotila, lo-

mavastaaja)

2. Asiakaspalvelun laatu ja sen parantaminen (takaisinsoittotiedo-

te, päivittyvä puheluloki, läsnäolotila, lomavastaaja, yhteystietojen 

VIP-lista)

3. Datatietoa henkilöstöresurssoinnin sekä toiminnan kehityksen 

tueksi (raportiikka)

4. Sisäinen tiedonkulku – kuka lomalla, kuka kokouksessa ja kenel-

le voin yhdistää (läsnäolotila, lomavastaaja)

5. Lisää asiakkaita ja lisää kauppaa – ei enää hoitamattomia pu-

heluja eli asiakkaille soitetaan varmasti aina takaisin (takaisinsoit-

totiedote, puheluloki, läsnäolotila)

6. Tietojärjestelmien yhdistäminen – mahdollisuus saada CRM/ERP 

automaattisesti mukaan puheluliikenteeseen (Mustalinja API, inte-

graatiot)
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Mustalinja – keskittynyt mobiilivaihteeseen
Valtaoperaattoreilla on myyntivalikoimissaan 

mobiilivaihteen lisäksi laaja valikoima tuotteita 

puhelimista ja tietokoneista aina kirjoihin ja 

siivousrobotteihin saakka.

 

On selvää, että näin 

laajalla tuoteskaalalla 

asiakaspalvelu jää ohueksi 

verrattuna yritykseen, jossa 

on vain yksi ja ainoa tuote.

 

Mustalinjalla on vain 

yksi tuote: mobiilivaihde. 

Mustalinja räätälöidään 

aina asiakkaan tarpeeseen, jolloin yritys saa juuri 

sellaisen ratkaisun, mita tarvitsee

Mustalinjan asiakaspalvelu on myös erikoistunut 

hoitamaan vain tätä yhtä dedikoitua tehtävää – 

se tarkoittaa henkilökohtaista ja nopeaa palvelua.

Täysin suomalainen tuote

Suomalaisuus ei ole ehkä kaikille 

painava argumentti yrityksen 

järjestelmiä hankittaessa, mutta me 

olemme kuitenkin ylpeitä siitä, että 

Mustalinja on sataprosenttisesti 

suomalainen tuote niin suunnittelun, 

toteutuksen kuin palvelunkin osalta. 

Siitä olemme saaneet avainlippu-

tunnuksen.

Mustalinjan koodi on kirjoitettu suomessa 

ja data on myös suomalaisilla palvelimilla. 

Tämä tarkoittaa myös luotettavuutta 

tietoturvanäkökulmasta ajateltuna.
Monilla Mustalinjan kilpailijoilla on valtava määräa erilaisia tuot-

teita tarjolla. Tämä näkyy valitettavasti asiakaspalvelun laadussa. 
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Toimitusprosessi

Onko Mustalinjan käyttöönotto hankala prosessi? Ei suinkaan!

Olemme Mustalinjalla kehittäneet erityisesti koko prosessia alkaen Mustalinjan 

hankkimisesta sen toimitukseen ja koulutukseen saakka. Hoidamme prosessin alus-

ta loppuun.

Mustalinja-palvelun arvioitu toimitusaika on yleensä noin viisi viikkoa tilauksesta. 

Siirrettävien matkaviestin- ja muiden palveluiden määräaikaisuudet voivat muuttaa 

toimitusta ennusteesta. 

Jos määräaikaisena olevat matkaviestin- ja muut palvelut eivät ole siirrettävissä, 

palvelun mobiilivaihdeosio kytketään käyttöön ennen matkaviestinpalveluiden siir-

toa. 

Sim-korttien kautta toimitettavista matkaviestinpalveluista (puhe, Data ja roaming) 

vastaa Elisa Oyj, mutta laskutamme Mustalinja-mobiilivaihteen ja siihen kytketyt 

Elisa Oyj:n matkaviestinpalvelut yhdellä kuukausilaskulla.
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Tyytyväisiä asiakkaita

Parhaimma kuvan yrityksen tuotteista tai palveluista saa – mistäpä 
muualtakaan – kuin asiakkailta.

Mustalinjalla on satoja yritysasiakkaita ja useita tuhansia tyytyväisiä 
loppukäyttäjiä.

Lisää asiakkaidemme kokemuksista voit lukea sivustoltamme https://

mustalinja.fi/kokemuksia/
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puolesta. Yksinkertainen, helppo 

järjestelmä”, kehuu KX-Centerin 

Lasse Lähteenmäki.



Ominaisuudet
Mustalinja-mobiilivaihde on yrityksien käyttöön suunniteltu palvelukoko-

naisuus, jolla parannetaan yrityksen tavoitettavuutta, asiakaskokemusta 

ja -palvelua.

Mustalinja-mobiilivaihdetta voi käyttää kaikilla mobiililaitteilla, kuten pu-

helimilla, tableteilla tai kannettavilla tietokoneilla. Näin Mustalinja on 

käytettävissä kaikkialla, paikasta riipumatta. Mustalinja- mobiilivaihde on 

saatavilla joko sovelluksena älypuhelimeen ja www- sivuston kautta verk-

koselaimessa.

Mustalinja-mobiilivaihdetta voi käyttää Mustalinja-mobiililiittymillä tai 

minkä tahansa kotimaisen operaattorin mobiililiittymillä. Mustalinja-mo-

biilillittymillä on laajempi toiminnallisuuksien valikoima.

Mustalinja mobiilivaihteen applikaatio toimii ios- ja android-puhelimissa 

sekä verkkoselaimilla.

Mustalinja-palvelun toteuttamisessa käytetään yhteistyökumppaneina 

muita, pääosin kotimaisia operaattori- ja verkkotoimijoita.

OMINAISUUKSIA ON MM:

- älykäs takaisinsoittopalvelu ja reaaliaikainen puheluloki

- lomavastaaja ja VIP-lista

- reaaliaikainen raportointi

- puheluiden yhdistäminen

- puhelujen ohjaus ja puhelujonot

- oman läsnäolotilan hallinta

- näkymä yrityksen toisten käyttäjien läsnolotiloihin 

- IVR-valikko ja aikaohjaukset

- 24/7 palvelu

- ohisoiton tunnistus

- puheluiden tallentaminen

- API ja integraatiot (crm- ja erp-järjestelmät)

- kaikki numeroinnit gsm-, tla-, ja yritysnumerot

- mahdollisuus käyttää Mustalinjaa myös selaimen kautta
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Käyttöliittymä KErää kehuja

Mustalinja mobiilivaihteen applikaatio toimii sekä ios- että android-puhelimissa sekä verkkose-

laimilla.

Hyöty irti mobiilivaihteesta
Mustalinjan käyttöliittymä on suunniteltu käyttäjälähtöisesti ja sitä on kehitetty käyttäjiltä saa-

dun palautteen perusteella. Näin mustalinjasta on saatu hiottua helppokäyttöinen. Tämä on 

tärkeää siksi, että helppokäyttöinen sovellus saadaan otettua käyttöön 

koko organisaatiossa ja silloin siitä saadaan hyöty irti. Jos hankittua mo-

biilivaihdetta ei saada kattavasti käyttöön, se on yritykselle pelkkä kulue-

rä.

Mustalinja helpottaa johtamista
Mustalinjan selkeä käyttöliittymä helpottaa myös yrityksen johdon arkea; 

nopealla silmäyksellä näkee heti, mikä on tilanne puheluliikenteen suh-

teen. Onko puheluihin vastattu, onko asiat saatu hoidettua, kauanko on 

kestänyt puheluihin vastaaminen ja ketkä niihin ovat vastanneet. Ruuh-

ka-aikoina esimiehet voivat nopeasti ohjata resursseja sinne, missä niitä 

tarvitaan eniten.

Ajasta ja paikasta riippumatonta työskentelyä
Mustalinja-mobiilivaihdetta voi käyttää kaikilla mobiililaitteilla, kuten puhelimilla, 

tableteilla tai kannettavilla tietokoneilla. Näin Mustalinja on käytettävissä kaikkialla ja 

mahdollistaa yrityksen työntekijöille ajasta ja paikasta riippumattoman työskentelyn.

Vastattu puhelu

vastaamaton puhelu

käsitelty puhelu

käsittelemätön puhelu

Soitettu takaisin, tavoitettu

Soitettu takaisin, Ei tavoitettu
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Puheluloki

Soittaminen

Raportiikka

Asetukset

Puhelumäärä Hoitoprosentti

Kuvaaja: vastatut, vastaamatto-
mat, takaisinsoitetut, käsitellyt,-
käsittelemättömät ja ohisoitetut 
puhelut

Kuvaaja: puhelut käyttäjittäin

Kuva: Mustalinjassa on kattava raportiikka, jota voi käyttää niin selaimella kuin mobiiililaitteellakin.

Taulukko: käyttäjien tilasto vastatuista, takaisinsoitetuista ja käsitellyis-
tä puheluista. Lisäksi taulukkoon on tilastoitu jonopuheluiden yhteiskesto 
käyttäjittäin
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PUHELUJEN TALLENTAMINEN
Puhelujen tallentaminen vaatii Mustalinja-SIM-kortin. Tallennusaika on oletusarvoisesti kolme kuukautta, 
mutta tallennusaikaa voi tarvittaessa pidentää erikseen sovittaessa.

Kuunteleminen ja tietoturva

Tallenteita voi kuunnella asiakasyrityksen pääkäyttäjä (admin), jolle kuunteluoikeudet on annettu tai hen-
kilö, joka puheluun on vastannut tai soittanut. Asiakkaan pääkäyttäjä voi kuunnella jonopuhelut joko 
Mustalinja-mobiilisovelluksesta tai verkkoselaimen sovelluksen kautta.

Tallenteen kuuntelemisesta tulee aina ilmoitus asiakasyrityksen henkilölle, joka on vastannut tai soittanut 
puhelun.

Käyttäjä voi myös kuunnella omat tallenteensa joko Mustalinja-mobiilisovelluksesta tai verkkoselaimen 
sovelluksen kautta.

Tallennusvaihtoehdot

• jatkuva tallennus
 - tallentaa kaikki lähtevät ja saapuvat puhelut
 - käyttäjäkohtainen lisenssi

• valittavissa oleva tallennus
 - ennen puhelua valittavissa, tallennetaanko seuraava puhelu vai ei
 - Tallennus on oletuksena pois päältä. Voidaan aktivoida ennen puhelua.
 - sama käyttäjäkohtainen lisenssointi kuin jatkuvassa tallennuksessa

• jonopuhelut
 - tallentaa kaikki jonoon saapuvat tai ko. jononumerolla soitetut puhelut
 - jonokohtainen lisenssi, ei vaadi käyttäjäkohtaista lisenssiä

• alias-numero -tallennus
 - tallentaa kaikki alias-numeroon saapuvat tai alias-numerolla soitetut puhelut
 - Koskee koko organisaatiota. Ei voida ottaa käyttöön käyttäjäkohtaisesti.
 - käyttäjäkohtainen lisenssi käyttäjillä, joilla on alias-numero on käytössä
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INTEGRAATIOT
Integraatioiden avulla eri tekniikoilla ja alustoilla toteutetut  järjestelmät saadaan lii-
tettyä toisiinsa, jolloin nämä liitetyt osat keskustelevat keskenään. Integraatioiden pe-
rusajatus on toiminnan tehostamisessa. Kun järjestelmiä integroidaan yhteen, vähenee 
manuaalisen työn tarve. Myös virheet vähenevät, koska tiedot synkronoidaan auto-
maattisesti. 

Integraatoiden hyötyjä on mm.
- työn tehostuminen ja nopeutuminen
- virheiden väheneminen
- saadaan lisäarvoa raportiikan kautta
- toiminnan ja järjestelmän yksinkertaistuminen
- parempaa asiakaspalvelua
- parempaa bisnestä => kilpailuetu
- kustannussäästöt

Mustalinja-integraatiot

Mustalinjalle on toteutettu jo useita integraatioita, esimerkiksi Microsoft Dynamics-, Fi-
rasor-, Alkali WebSales-, CDK Automaster- ja Freshdesk-integraatiot.

Tarjolla myös API-rajapinta

Mustalinjasta löytyy myös laaja API-rajapinta, mitä yritykset voivat hyödyntää. Voit teh-
dä oman integraation tai  ohjelmistoyritykset voivat luoda oman tuotteensa API:mme 
rajapintaa hyödyntäen. Autamme mielellämme integraatioiden toteutuksessa. Lisätieto-

ja löytyy sivustolta https://api.mustalinja.fi/
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PBX - Puhelinvaihdepalvelin
Moderni puhelinvaihdepalvelin, joka
 hoitaa puhelinliikenteen älyreitityksen.

VoIP2gsm-palvelin
Älyreititin gsm- ja VoIP-liikenteen hallintaan. 

Mahdollistaa vaihdeominaisuudet myös 
gsm-numerointien osalta.

Raportiikkapalvelin
Yhteensulautettu raportiikkatietokanta mah-
dollistaa laajan tiedonkeruun ja integroita-
vuuden.

Integraatiopalvelin
Palveluympäristöön on rakennettu mo-
derni integraatio-API, joka mahdollistaa 
palveluiden kytkemisen saumattomaksi 
osaksi esim. CRM- ja ERP-järjestelmiä 
sekä kolmannen osapuolen kommuni-
kaatiojärjestelmiä, kuten WhatsApp.

Nauhoituspalvelin
Nahoitus integroituna osaksi kokonais-
palvelua mahdollistaa kaiken puhe-
liikenteen seurannan päätelaitteesta 
riippumatta.

TUOTANTOYMPÄRISTÖ
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OTA yhteyttä!

Kysy lisää ja pyydä esittelyä Mustalinjasta!

myynti@mustalinja.fi

puh. +358 8 4152 4000

mustalinja.fi


