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I den här guiden går vi igenom 
de viktigaste funktionerna för din 
Fristående telefon och hur den 
fungerar med Telia Touchpoint.

LEVERANS OCH INSTALLATION

Touchpoint Fristående telefon kan levereras med tre olika 
modeller av IP-telefoner från Snom.

Det finns tre telefonmodeller att välja emellan:

1. Snom 715

2. Snom 725

3. Snom MeetingPoint (konferenstelefon)

Leverans
Oberoende av vilken modell du valt så är telefonen färdig att 
användas direkt vid leverans. Du behöver inte göra några 
inställningar själv.

Installation
Anslut telefonen till ett nätverksuttag. Du kopplar in 
nätverkssladden i uttaget där det står NET (det som är längst 
ifrån strömsladden) på undersidan av telefonen.

Om du inte har något ledigt nätverksuttag att stoppa in 
telefonens nätverkskabel i, gör så här:

Snommodellerna 715 och 725 har alla en inbyggd switch 
som gör det möjligt för dig att ha både telefonen och datorn 
inkopplad till nätverket via en nätverkssladd. Switchen sitter 
på undersidan av telefonen. Du kopplar in nätverkssladden i 
porten som det står NET på och sladden som ska gå till datorn 
i den port som det står PC på. Förutsätter att det fungerar i er 
LAN-miljö, annars behövs ett nätverksuttag per telefon.

Sätt därefter in strömkabeln i ett eluttag. När du ser ditt namn 
på telefonens display är den redo att användas. Har ditt 
nätverk stöd för ”Power over ethernet” och det är aktiverat, så 
behöver strömsladden inte användas.

Snom MeetingPoint har bara ett uttag för att koppla in 
nätverkssladden (den har alltså ingen switch).
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•	 Internetuppkoppling: För att IP-telefonen ska fungera 
bra så behöver du ha tillgänglig kapacitet på minst 
100 kbit/samtal.

•	 Utrustningen ska hanteras säkert och hållas skyddad 
bakom brandvägg.

Bra att tänka på innan du använder  
Touchpoint Fristående telefon
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Skillnader mellan Snom 715 och 725
I guiden beskrivs både funktionalitet för Snom 715 och Snom 
725. I de fall där funktionaliteten skiljer sig åt presenteras 
funktionaliteten för Snom 715 först och därefter för Snom 725. 

Exempel: Klicka på Koppla/knappen Transfer. 

FUNKTIONER I DIN 
TOUCHPOINT-VÄXEL

Aktivera vidarekoppling direkt från din 
fristående telefon
Du kan tillfälligt vidarekoppla dina inkommande samtal till en 
annan telefon.

För att aktivera en vidarekoppling så slår du *21* följt av den 
andra telefonens nummer. När du vill ta bort vidarekopplingen 
så slår du #21#.

Observera att du måste ange internationella nummer med 
00 före landsnumret. T.ex. så slår du *21* tillsammans med 
det önskade telefonnumret med danskt landsnummer 0045 
för att vidarekoppla till en annan telefon i Danmark (så här: 
*21*0045xxx...x).

Logga in i en svarsgrupp från din fristående 
telefon
För att logga in i en svarsgrupp ringer du *28* följt av 
svarsgruppens id. För att logga ut så ringer du #28# följt av 
svarsgruppens id. 

Till exempel:

Inloggning Lagret *28*01

Utloggning Lagret #28#01

Svarsgruppens id hittar du i Touchpoint-appen under 
svarsgruppsinställningar för den aktuella svarsgruppen. Har du 
inte tillgång till appen kan du fråga ditt företags administratör 
av Touchpoint. 

Lyssna av en svarsgrupps röstbrevlåda  
från din fristående telefon
Du kan ringa och lyssna av en svarsgrupps röstbrevlåda 
genom att ringa 933.

För att lyssna av röstbrevlådan behöver du en pinkod. 
Information om vilken pinkod du ska använda finns i appens 
telefonbok. Tryck på I:et bredvid den svarsgrupp du vill veta 
pinkoden till. 

LÄR KÄNNA

3Touchpoint Fristående telefon

Du bör inte ändra Snom-telefonens 
samtalsinställningar. Ändringar av dessa kan 
skapa konflikter med Touchpoint-tjänsten.



Besvara samtal
Vid inkommande samtal kommer det att ringa både pådin 
mobiltelefon och din fristående telefon.

Du besvarar samtal på följande sätt:
Om du vill besvara samtalet i luren så lyfter du luren.
Om du vill besvara samtalet i ditt headset så trycker du på       . 
Om du vill besvara samtalet med hjälp av högtalartelefonen så 
trycker du på       .  
Du kan också använda        för att besvara ett samtal. Samtalet 
kommer då att besvaras i ditt headset om du har ett headset. I 
annat fall besvaras samtalet i högtalartelefonen.

Om du har en Snom MeetingPoint så besvarar du samtalet 
genom att trycka på grön lur.

Knappen mute
Om du är i samtal så kan du trycka på knappen        om du inte 
vill att det du säger ska höras av den du pratar med.
Om du inte är i samtal så kan du använda knappen        /
knappen DND (Do Not Disturb) för att stänga av din fristående 
telefon för inkommande samtal. Då kommer det inte att ringa 
på din fristående telefon, det kommer dock fortfarande att 
ringa på din mobiltelefon. 

Det finns ingen DND knapp på Snom MeetingPoint.

Trepartssamtal
Om du har en Snom MeetingPoint gör du så här:

1. Ring eller besvara det första samtalet.
2. Tryck på Lägg.
3. Tryck på Ring ett nummer genom att använda grön lur.
4. Slå numret du vill ringa och avsluta med grön lur.
5. När den tredje personen har svarat trycker du på    .
6. Om du vill ta bort en person från konferensen trycker du på  
    Kicka.
7. Om du vill gå tillbaka och prata med endast en person i 
    trepartssamtalet så använder du uppåtpil/nedåtpil för att 
    markera numret och trycker därefter på Dela. Om du vill gå 
    tillbaka till konferensen trycker du på    .
8. För att avsluta konferensen trycker du på röd lur.

Om du har en Snom 715 eller Snom 725 gör du på följande 
sätt:

1. Ring eller besvara det första samtalet.
2.  Tryck på Parker/knappen Hold för att parkera samtalet.
3.  Ange det tredje numret som du vill koppla ihop i 

trepartssamtalet, tryck därefter på       . 
4.  När den tredje personen har svarat så trycker du på Konfer.
5.  Samtalen har nu kopplats ihop i ett trepartssamtal.
6.  Om du vill gå tillbaka och bara prata med en av deltagarna i 

konferensen så kan du använda funktionen för pendling.  
Se avsnittet om pendling av samtal för mer information.

7.  För att avsluta trepartssamtalet trycker du på       . 

Det kostar inget extra att använda funktionen trepartssamtal 
utöver vanliga samtalskostnader.
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Samtal väntar
Om du är upptagen i ett samtal samtidigt som någon försöker 
ringa dig kommer du att få en ”påknackning” som indikerar att 
någon annan försöker nå dig.

•	 Om du vill ta emot det inkommande samtalet så trycker du 
på grön lur (om du har en Snom MeetingPoint) eller på   
om du har en Snom 715 eller Snom 725. 

•	 Om du inte vill ta emot det inkommande samtalet trycker 
du på röd lur (om du har en Snom MeetingPoint) eller på 
       om du har en Snom 715 eller Snom 725. 

Om du inte nekar samtalet kommer det att fortsätta ringa på 
mobilen tills det hanteras enligt dina inställningar, vanligtvis till 
röstbrevlådan.

Pendla samtal 
Om du har ett trepartssamtal och vill växla till att prata med 
bara den ena parten, eller om du har ett pågående samtal 
och vill växla till det samtal som väntar, så kan du använda 
funktionen för pendling. 

Gör på följande sätt:

1. Tryck på Parker/knappen Hold.

2.  Välj vem du vill prata med genom att använda piltangenterna 
vänster och höger.

3.  Tryck på        för att välja den du vill prata med.

4.  Om du vill prata med den andra personen trycker du 
på Parker/knappen Hold igen och använder därefter 
piltangenterna för att förflytta dig till den person du vill prata 
med och trycker därefter på       .  
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Viktigt om larmsamtal

Telia har konfigurerat till vilken larmcentral som dina 
samtal ska kopplas till om du slår larmnumret 112 från din 
IP-telefon.
Konfigureringen har gjorts utifrån den adressinformation 
du angivit vid beställningen av tillvalstjänsten Fristående 
telefon. Om du flyttar telefonen och kopplar in den på en 
annan adress så är det viktigt att du meddelar Telia. 
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Har du några frågor eller behöver du hjälp?
Gå till telia.se/touchpoint eller besök din Telia-butik.  
Du är även välkommen att ringa vår support på 020 - 55 40 10 


