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Introduktion
Telia Centrex Softphone är en avancerad programvara för ip-telefoni (så kallad softphone), avsedd för att underlätta ditt personliga, dagliga telefonerande.
Tekniska förutsättningar hittar du i produktbladet för Centrex Softphone.
Programmet erbjuder bland annat följande användarvänliga funktioner:
• Flerspråkigt gränssnitt (engelska och svenska)
• Snabbt sökbar telefonbok som kan integreras med:
– Microsoft Outlook kontakter
– LDAP kataloger (t.ex. en företagskatalog)
– MAPI
• Möjlighet att importera kontakter från fil till telefonboken
• Integration med Microsoft Lync
• Namnuppslag vid inkommande samtal mot telefonboken
• Visning av ”visitkort” med tillhörande bild (om den finns i telefonkatalogen)
vid sökning och namnuppslag
• Logik för att hantera telefonnummer i telefonboken med t.ex. riktnummer
och landskod
• Smarta tjänsteknappar som döljer krångliga tjänstekoder, t.ex.
– Medflyttning
– Vidarekoppling ej svar, upptaget
– Parkering
– Hänvisning
– Samtal väntar
– Förfrågan
– Konferens
– Pendling
• Programmerbara funktionsknappar för tjänster
• Volym- och mikrofonkontroller
• Sekretess
• Tre olika vyer av användargränssnittet
• Komplett samtalslogg
• Visning av senast slagna nummer, inkommande och missade samtal
• Uppdatering av programvaran via webben
• Tapi- och sip- baserad
• Click to dial (ring från katalog)
• Inspelningsfunktion
Så här ser användargränssnittet ut i grundversionen:
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Om du konfigurerar programmet med stöd för Microsoft Lync ser gränssnittet
ut så här:
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Installation
Förbereda installationen
Kontrollera först att du har rätt tekniska förutsättningar på din dator innan du
installerar programvaran. Se produktbladet för Centrex Softphone.
Du måste även veta ip-adressen eller datornamnet för telefoniservern. Slutligen måste du veta ditt användarnamn och lösenord. Dessa uppgifter får du av
din telefoniadministratör.
Du behöver antingen ett ljudkort som klarar full duplex ljudkort (kommunikation kan ske i båda riktningarna samtidigt) eller ett usb-headset.

Konfigurera uppringningsregler
Innan du kan starta installationen av programmet måste du ange några uppgifter i modulen Telefoner och Modem som du hittar på Kontrollpanelen i
Windows. (Illustrationerna visar utseendet i Windows 7. Motsvarande innehåll
finns även i Windows XP och Windows Vista.)

1

Klicka på Startknappen.

2

Klicka på Kontrollpanelen.

3 Klicka på Telefon och modem.

3

2

1
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4

(Vid behov:) Öppna listrutan och markera Sverige.

5

Skriv in det riktnummerområde där du befinner dig.

6

Skriv in prefixet 00 för extern linje.

7

Klicka på knappen OK.

4
5

6

7

8

Klicka på knappen Redigera under fliken Uppringningsregler.

8
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9 (Frivillig uppgift:) Skriv in ett namn för din Softphone.
10 Klicka på knappen OK.

9

10

Installera Telia Centrex Softphone
Kontakta din telefoniadministratör för att få veta var du hittar installationsprogrammet för Centrex Softphone.
• Spara installationsfilen på din dator.
• Öppna den mapp där du sparade filen och dubbelklicka på filnamnet setup.exe.
Läs texten som visas i dialogrutorna under installationsförloppet. I varje ruta
finns det alltid en knapp Tillbaka, som leder till föregående ruta.
Du kan även avbryta installationen genom att klicka på knappen Avbryt.
Om informationen i en ruta är korrekt och du vill fortsätta installationen, klicka
på knappen Nästa >.
Här följer en beskrivning av installationens samtliga dialogrutor.

1

Öppnalistrutan och markera Svenska.

2

Klicka på knappen OK.

1
2
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3 Klicka på knappen Nästa >

3

4

Textrutan Målkatalog visar det förvalda namnet på den mapp där programmet kommer att installeras.

5

Om du vill ändra placeringen, klicka på knappen Bläddra och välj eller skapa
önskad mapp.

6

Klicka på knappen Nästa >.

4

5

6
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7

Textrutan visar namnet på den förvalda startmenymapp där programmets
genvägar kommer att installeras. Om du vill placera genvägarna i en ny mapp
med annat namn: skriv in namnet i textrutan.

8 Om du vill placera genvägarna i en befintlig mapp: markera mappnamnet i
listan.

9

Klicka på knappen Nästa >.

7

8

9
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Valet av telefoniserver ska normalt ske via automatiskt uppslag. Denna metod
beskrivs nedan. I sällsynta fall kan det dock krävas att du gör ett manuellt val,
exempelvis om ditt företag inte använder någon DNS-tjänst. Detta beskrivs i
Bilaga 2 Manuellt val av telefoniserver på sidan 72.

10 Kontrollera att alternativknappen Automatiskt uppslag av telefoniserver är
markerad.

11 Klicka på knappen Nästa >.

10

11
Textrutan visar den automatiskt valda serverdomänen.

12 Klicka på knappen Nästa >

12
Installationsprogrammet letar nu reda på de inspelningsenheter och uppspelningsenheter som finns i din dator.
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13 Öppna listrutan Inspelningsenhet och markera den enhet som du vill använda.

14 Öppna listrutan Uppspelningsenhet och markera den enhet som du vill
använda.

OBS! Usb-högtalare och usb-headset har ofta samma namn, exempelvis
”USB Audio Device”.

15 Klicka på knappen Nästa >

13

14

15
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Installationsprogrammet öppnar följande dialogruta, där adressen till applikationsservern redan är angiven. Från denna server hämtas programvara och
uppdateringar för Centrex Softphone.
Om du har installerat klientprogrammet för Microsoft Lync har dialogrutan en

16 knapp Nästa > i den här positionen. Om du inte har installerat Microsoft

Lync heter knappen Installera.
• Alternativ 1 (med Lync): Klicka på knappen Nästa >. Installationsprogrammet
öppnar dialogrutan Microsoft Lync inställningar. Fortsätt på denna sida vid 17
• Alternativ 2 (utan Lync): Klicka på knappen Installera. Installationen
startar och dess förlopp visas i dialogrutan Installerar; se nästa sida vid 19

16
17

Kontrollera att kryssrutan är markerad.

18

Klicka på knappen Installera.

17

18
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19 Installationen startar. Dess förlopp framgår av följande dialogruta:

20 När installationen är klar öppnas följande dialogruta.
Klicka på knappen Slutför.

20

Användarhandbok 16/72
2017-06-29

Kom igång med
Telia Centrex Softphone
Om du ska använda Centrex Softphone tillsammans med Microsoft Lync, gå
till nästa sida.
Starta programmet på något av följande sätt:
• Dubbelklicka på den genväg för Centrex Softphone som
installationsprogrammet placerade på Windows skrivbord.
• Klicka på Start, Alla program. Klicka på programmappen för Centrex
Softphone (den mapp som du angav vid momentet Välj installationsväg
på sidan 10). Klicka på genvägen för Centrex Softphone.

1

Programmet öppnar dialogrutan för inloggning. Skriv in ditt användarnamn
och lösenord samt domännamnet för ditt företag. (Dessa uppgifter får du av
er telefonadministratör.)

2

Klicka på knappen Logga in.

2
1

Det går att göra ytterligare inställningar för inloggning. Dessa beskrivs i avsnittet Inställningar vid inloggning på sidan 50.
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Kom igång med Telia
Centrex Softphone med
stöd för Microsoft Lync
Centrex Softphone startar automatiskt tillsammans med Microsoft Lync om
du valt denna inställning under programinstallationen eller under fliken Övrigt.
Du kan också starta programmet manuellt på något av följande sätt:

• Dubbelklicka på den genväg för Centrex Softphone som

installationsprogrammet placerade på Windows skrivbord.
• Klicka på Start, Alla program. Klicka på programmappen för Centrex
Softphone (den mapp som du angav vid momentet Välj installationsväg
på sidan 10). Klicka på genvägen för Centrex Softphone.

1 Programmet öppnar dialogrutan för inloggning. Skriv in ditt användarnamn

och lösenord samt domännamnet för ditt företag. (Dessa uppgifter får du av
er telefonadministratör.)

2 Klicka på knappen Logga in.

2
1

Det går att göra ytterligare inställningar för inloggning. Dessa beskrivs i avsnittet Inställningar vid inloggning på sidan 50.
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Använda Telia Centrex Softphone
Om du ska använda Centrex Softphone tillsammans med Microsoft Lync, gå
till kapitlet Använda Telia Centrex Softphone tillsammans med Microsoft Lync
på sidan 37.

Ringa samtal
Det finns olika sätt att ringa upp en person, exempelvis:
• Ange nummer direkt
• Söka i telefonboken
• Välja nummer från listan med senast slagna nummer
• Ringa upp en kontakt från Outlook

Ange numret direkt
Kom ihåg att lägga till två nollor (00) framför telefonnumret för externa samtal.

• Skriv in det telefonnummer som du vill ringa i nummerfältet med hjälp av
datorns tangentbord.

• Klicka på knappen

för att ringa samtalet.

Söka i telefonboken
Du söker i samma fält där du skriver en telefonnummer (nummerfältet). Du
kan söka på förnamn, efternamn eller telefonnummer.
Det räcker att ange början på förnamn eller efternamn eller både och. Ett
exempel: om du ska söka efter Arne Karlsson räcker det att ange första bokstäverna i namnen, såsom ar ka eller ka ar. I detta exempel kommer alla
personer som har ett förnamn och efternamn som börjar på ar eller ka (t.ex
Karin Aronsson och Arne Karlsson) att hittas. Ju mindre specificerat sökbegrepp du anger, desto fler träffar får du. Maximalt visas 30 personer i resultatlistan.

1 Klicka på knappen + framför den person i listan som du vill ringa upp. Programmet visar personens nummer.

2 Markera önskat nummer
3 Klicka på knappen

för att ringa samtalet.

3
1

2
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Välja nummer från listan med senast slagna nummer
1 Öppna listan med senast slagna nummer genom att klicka på knappen

1

Ringa upp en kontakt från Microsoft Outlook
1 Öppna Kontakter i Outlook och markera den kontakt du vill ringa upp.
2 På menyfliken Start: klicka på verktyget Mer.
3 Klicka på menyvalet Ring upp.
4 Klicka på önskat telefonnummer.

2

3
1

4
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Alternativt högerklickar du på kontakten för att öppna snabbmenyn.

5 Klicka på Ring upp och därefter på önskat telefonnummer.

5

Inställningar
Första gången du ska ringa via Outlook måste du göra vissa inställningar
enligt beskrivningen nedan. Detta är en engångsföreteelse och behöver alltså
inte upprepas.

1

När du i Outlook har markerat det telefonnummer du vill ringa upp och klickat på knappen
öppnas följande dialogruta. Klicka på knappen Uppringningsalternativ.

1

Användarhandbok 21/72
2017-06-29

2 Öppna listrutan Anslut med linje och markera alternativet Tieto Softphone
Click To Dial.

3 Klicka på knappen OK.

2
3
4

Nu kan samtalet kopplas upp. Klicka på knappen Starta samtal.

4
Samtalet hamnar nu Centrex Softphone där telefonin sköts som vanligt med
nedkoppling och andra telefonitjänster. Det går alltså inte att avsluta samtalet
ifrån Outlook, endast initiera nya.

Besvara inkommande samtal
Vid inkommande samtal tänds knappen
samtalet.

Avsluta samtal
Klicka på knappen

. Klicka på den för att besvara
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Applikationsmenyn
Du öppnar applikationsmenyn genom att klicka på verktyget
i programfönstrets övre vänstra hörn. Via denna meny når du bland annat telefonbok,
samtalslogg, inspelningsmöjlighet och programinställningar.

Applikationens vyer
Det finns tre olika vyer för användargränssnittet i Centrex Softphone:
• Normal vy
• Expanderad vy
• Meddelandefältet

Normal vy
Detta är vyn som du normalt använder för att ringa och besvara samtal.

Knappar och reglage har följande funktioner:
• Telefonbok
• Ringa upp
• Lägga på
• Senaste samtal
• Reglage för hörvolym, sekretess
och mikrofonvolym
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Expanderad vy
I denna vy finns ytterligare telefonitjänster tillgängliga. Du växlar mellan expanderad vy och normalvy genom att klicka på
eller
i programfönstrets nedre vänstra hörn.

Mer information om hur tjänsterna används finns i avsnitten Telefonitjänster
vid samtal på sidan 28 samt Övriga telefonitjänster på sidan 32.

Meddelandefältet
Den tredje vyn är meddelandefältet som finns längst ner till höger i Aktivitetsfältet i Windows. Högerklicka på Centrex Softphone-ikonen för att öppna en
snabbmeny med vars hjälp du kan besvara och avsluta samtal.
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Ljudkontrollerna
Längst till höger i programfönstret finns kontroller med vars hjälp du väljer
ljudenhet, justerar hör- och mikrofonvolym samt ställer in sekretessläge.
Om du vill

• ändra ljudenhet: högerklicka på högtalarikonen 1
• ändra hörvolymen: dra i regeln 2 till önskad nivå
• koppla bort mikrofonen: klicka på mikrofonikonen 3 . Den byter utseende
till

vilket indikerar att mikrofonljudet är avstängt.

koppla in mikrofonen: klicka på mikrofonikonen
•• ändra
mikrofonvolymen: dra i regeln
utseendet

. Den byter tillbaka till
vilket indikerar att mikrofonljudet är påslaget.

1

4

till önskad nivå.

1
2
3
4

Inställningar
Inställningar vid inloggning
När du startar Centrex Softphone öppnas dialogrutan för inloggning. Förutom
att ange användarnamn och lösenord kan du nå ett antal inställningar. Klicka
på knappen Avancerat så expanderar dialogrutan och ger dig möjlighet att:
• ange ip-adressen eller datornamn till telefoniservern
• ange domännamn
• välja språk i programmets gränssnitt
• spara lösenordet till nästa gång du startar programmet
Obs! Ändra aldrig parametern Sfär. Värdet ska alltid vara * (asterisk)
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Inställningar för telefoni
Diverse inställningar som rör telefonin och dess tjänster hittar du via applikationsmenyn. Öppna den genom att klicka på verktyget
i programfönstrets
övre vänstra hörn. Gör sedan menyvalen Visa och Inställningar.

Följande funktioner är tillgängliga endast efter att du har markerat kryssrutan
Avancerad vy.
• Välj telefoni linje/hårdvara
Ange vilken telefonilinje (Tapi device) som ska användas.
Obs! Normalt ska du inte ändra det förinställda värdet (KiTel Sip TSP).
• Inställningar telefoni...
Gör andra avancerade inställningar på vald telefonilinje.
• Konfigurera...
Ändra telefonitjänsternas beteende.
• Svarsläge
Ska normalt vara satt till Manuellt. Om du ska använda Centrex Softphone
tillsammans med tjänsten Telia CallGuide ska du ändra svarsläge till
Automatiskt då servern begär det.
Obs! I normala fall ska du inte göra några ändringar här. Om du trots allt
vill modifiera inställningen så gör det med största försiktighet.

Funktionsknappar
Du kan ställa in vilka telefonitjänster som ska knytas till de fyra funktionsknapparna i gränssnittet. Läs mer i avsnittet Konfigurera funktionsknappar på
sidan 34
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Ljudinställningar
Under fliken Ljud kan du ange inställningar för ljudet.

I textrutan Ljudfil anger du vilken ringsignal som ska användas vid inkommande samtal. Om du inte vill någon signal avmarkerar du kryssrutan Använd ringsignal.
Om du vill stänga av ringsignalen en viss tid efter ett obesvarat samtal markerar du kryssrutan Stäng automatiskt av ringsignalen efter X minuter och
skriver in den önskade tiden 1-60 minuter).
När du vill att ringsignalen åter ska aktiveras finns det två olika alternativ:
1. Vänta tills programmet öppnar en dialogruta som frågar om du vill att
ringsignalen ska aktiveras igen. Svara Ja.
2. Klicka på ikonen
i programfönstrets nedre vänstra hörn.
Ikonen ändrar utseende till
vilket indikerar att ringsignalen nu är aktiv.
I listrutorna Uppspelningsenhet och Inspelningsenhet anger du vilka ljudenheter som ska användas för telefoni.
I textrutan Katalog för inspelade samtal anger du var inspelade samtal ska
sparas.
Klickar du på knappen Hantera inspelade samtal… startar en mediaspelare
och du kan välja vilken inspelning du vill spela upp.
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Inställningar för telefonbok
Under fliken Telefonbok kan du lägga till och ändra de datakällor som ska
ingå i telefonboken.

Datakällor används för att konfigurera de olika sätten att importera data.
Se Bilaga 1: Telefonbok datakällor på sidan 62

Övriga inställningar
Under fliken Övrigt görs du ändringar av applikationens beteende.

Följande inställningar går att göra:
• Om programfönstret för Centrex Softphone alltid ska visas överst bland alla
fönster i Windows, markera kryssrutan Applikationen visas alltid överst.
• Om programfönstret för Centrex Softphone ska visas ovanpå alla fönster i
Windows när någon ringer till dig, markera kryssrutan Applikationen visas
överst vid inkommande samtal.
• Om programmet ska visa korta hjälptexter när du låter musmarkören vila
över aktiva komponenter i användargränssnittet (s.k. tooltips), markera
kryssrutan Visa knappbeskrivning.
• Om programfönstret ska öppnas i samma position på skärmen varje gång,
markera kryssrutan Spara applikationens position vid avslut.
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• När du klickar på

i övre programfönstrets övre högra hörn minimeras
fönstret till Aktivitetsfältet. Ifall du vill bli påmind om detta, markera
kryssrutan Visa varning när applikationen minimeras.

Avancerad användning
Det finns ett antal avancerade telefonitjänster i Telia Centrex. Här nedan
be-skrivs de övergripande. Vill du veta mera, se handboken för Telia
Centrex.

Telefonitjänster vid samtal

Följande tjänster finns tillgängliga via fliken
• Förfrågan
• Pendling
• Överflyttning
• Flerpartssamtal
• Återuppringning
• Samtal väntar
• Parkering

under pågående samtal:

Förfrågan
Om du pratar med en person och sedan vill prata med någon annan, medan
den första personen väntar, kan du göra en förfrågan. Om den förfrågade
personen svarar kan du prata med denna och när du pratat klart avslutar du
samtalet och går tillbaka till den ursprungliga personen.
Gör så här:
1. Under pågående samtal med person A, ange telefonnumret till person B i
nummerfältet.
2. Klicka på fliken
3. Klicka på knappen Förfrågan.
4. Person B rings upp. Om denna svarar kan du prata medan person A
väntar, utan att höra din konversation med B.
5. När du pratat klart med person B avslutar du samtalet genom att trycka på
knappen Återgå. Du kommer då tillbaka till person A.
Det finns några alternativa vägar som du kan gå istället för att avsluta
samtalet med person B i steg 5:
• Pendling
• Flerpartssamtal
• Överflyttning
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Pendling
Under en förfrågan är det möjligt att pendla mellan de två samtalen.
För att pendla (fortsätt från steg Förfrågan ovan):
1. Klicka på fliken
2. Klicka på knappen Pendling för att pendla mellan samtalen.
3. För att avsluta pendlingen klickar du på knappen Återgå. Kontakten med
den person du pratar med för tillfället avslutas då och du kan fortsätta
prata med den andra personen.
Överflyttning
Den här funktionen använder du när du vill flytta ett samtal till en annan person. Om du under en pågående förfrågan klickar på knappen Överflyttning
flyttar du över samtalet till den person du gör en förfrågan till. I detta läge
flyttas samtalet från din telefon till det förfrågade numret och samtalet med
person A fortsätter från person B:s telefon.
För att göra en överflyttning (fortsätt från Förfrågan ovan):
1. Klicka på fliken
2. Klicka på knappen Överflyttning när du har kontakt med det förfrågade
samtalet.
3. Ditt samtal flyttas nu från din telefon till person B:s telefon, där kommunikationen med person A kan fortsätta.
Flerpartssamtal
Flerpartssamtal gör det möjligt för upp till tio personer att prata samtidigt.
För att använda funktionen flerpart (fortsätt från Förfrågan ovan):
1. Klicka på fliken
2. Klicka på knappen Flerpart. Nu deltar alla tre personerna i samtalet.
3. Om flera personer ska delta i samtalet, gör en ny förfrågan till person C,
samtidigt som du har kontakt med person A och B.
4. Klicka på knappen Flerpart.
Upprepa steg 3 och 4 tills samtliga kontakter deltar i samtalet.
Parkera
Du kan parkera pågående samtal genom att klicka på knappen Parkera.
Återuppta samtalet genom att klicka på knappen De-parkera under fliken
Återuppringning
Om numret du ringer till är upptaget kan du använda funktionen Återuppringning. Den innebär att Centrex automatiskt ringer det upptagna numret så
snart detta blir ledigt.
För att göra en återuppringning:
1. Du ringer ett samtal till person A, som är upptagen i ett annat samtal.
2. När du får indikation om att numret är upptaget, klicka på fliken
3. Klicka på knappen Aktivera.
När numret till person A är ledigt kommer programmet att indikera detta som
ett nytt inkommande samtal.
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Samtal väntar
Om du pratar med en person och får indikation att ett inkommande samtal
väntar kan du antingen acceptera eller avvisa det väntande samtalet.
Att acceptera ett väntande samtal innebär att du svarar på det inkommande
samtalet medan det ursprungliga samtalet väntar. Efter att du avslutat det
inkommande samtalet kan du växla tillbaka till det ursprungliga samtalet.
För att acceptera ett väntande samtal:
1. Under ett pågående samtal med person A ringer person B till dig.
2. När du får indikation om inkommande samtal från person B, klicka på
fliken
3. Klicka på knappen Besvara för att acceptera det inkommande samtalet.
Person A väntar under tiden.
4. När du pratat klart med person B avslutar du samtalet genom att trycka
på knappen Återgå. Du växlar nu tillbaka till samtalet med person A.
Det finns några alternativa vägar som du kan gå istället för att avsluta
samtalet med person B i steg 4:
• Pendling
• Flerpartssamtal
• Överflyttning
Om du inte vill ta emot ett inkommande samtal under pågående samtal kan
du avvisa det väntande samtalet genom att klicka på knappen Avvisa. Den
person som ringer det väntande samtalet får då upptagetton i luren.

Spela in samtal
Om du vill dokumentera ett samtal kan du spela in det.
1. Öppna applikationsmenyn med verktyget i programfönstrets övre vänstra
hörn.
2. Gör menyvalen Arkiv och Starta inspelning av samtal till fil.
3. Inspelningen stoppas automatiskt när du avslutar samtalet.
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Spela upp samtal
1. Öppna applikationsmenyn med verktyget i programfönstrets övre vänstra
hörn.
2. Gör menyvalen Arkiv och Hantera inspelade samtal.
Programmet öppnar nu ett mappfönster som visar dina inspelade samtal.
Ljudfilerna namnsätts automatiskt med aktuellt telefonnummer samt löpnummer, I står för inkommande (Incoming) och O för utgående (Outgoing)
samtal.
Dubbelklicka på den ljudfil du vill spela upp. En mediaspelare startas och du
kan lyssna på det inspelade samtalet.

Om du vill lyssna på ditt senast inspelade samtal gör du menyvalen Arkiv
och Spela upp senast inspelade samtal på applikationsmenyn.
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Övriga telefonitjänster
Följande tjänster finns tillgängliga via fliken
• Medflyttning
• Vidarekoppling vid ej svar
• Vidarekoppling vid upptaget
• Samtal väntar
• Tamdemringning
• Call Pick-up Direkt
• Call Pick-up Grupp
• De-parkera
• Hänvisningar
• Svarsgrupp

då inget samtal pågår:

Medflyttning
1. Skriv in i nummerfältet det telefonnummer dit anknytningen ska medflyttas.
2. Markera kryssrutan Medflyttning.
3. Programmet öppnar en dialogruta där du bekräftar att du vill aktivera
medflyttning. Samtliga inkommande samtal kommer nu att kopplas direkt
till det valda telefonnumret.
4. För att avaktivera tjänsten, avmarkera kryssrutan Medflyttning.
Vidarekoppling vid ej svar
1. Skriv in i nummerfältet det telefonnummer dit anknytningen ska vidarekopplas vid ej svar.
2. Markera kryssrutan Vidarekoppling vid ej svar.
3. Programmet öppnar en dialogruta där du bekräftar att du vill aktivera
tjänsten. Samtal som inte besvarats inom den tid som angetts (se nedan)
kommer nu att kopplas till det valda telefonnumret.
4. För att avaktivera tjänsten, avmarkera kryssrutan Vidarekoppling vid ej
svar.
Vidarekopplingstid
Klicka på klockikonen

om du vill ändra vidarekopplingstiden.
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Vidarekoppling vid upptaget
1. Skriv in i nummerfältet det telefonnummer dit anknytningen ska vidarekopplas vid upptaget.
2. Markera kryssrutan Vidarekoppling vid upptaget.
3. Programmet öppnar en dialogruta där du bekräftar att du vill aktivera
tjänsten. Då anknytningen är upptagen kommer inkommande samtal att
kopplas till det valda telefonnumret.
4. För att avaktivera tjänsten, avmarkera kryssrutan Vidarekoppling vid
upptaget.
Samtal väntar
Markera kryssrutan Samtal väntar ifall du vill få en indikering om inkommande samtal när du redan sitter i ett pågående samtal.
Tandemringning
Tandemringning är en tillvalstjänst i Telia Centrex som du beställer per anknytning. En anknytning med detta tillval kan paras ihop med ett annat internt
eller externt nummer, med följden att det ringer samtidigt på båda telefonerna
vid inkommande samtal.
Om du använder Telia Softphone på en anknytning som har tillvalet Tandemringning kan du aktivera tjänsten genom att markera kryssrutan Tandemringning.
Call Pick-up Direkt
Tjänsten möjliggör att ett inkommande samtal kan plockas av förutbestämda
anknytningar.
Call Pick-up Grupp
Tjänsten möjliggör att ett inkommande samtal kan plockas av en förutbestämd grupp av anknytningar.
De-parkera
De-parkera (plocka) samtal som parkerats med den tjänst som finns på fliken
Hänvisning
Aktivera en hänvisning som återfinns i listan. För de tjänster som kräver en tid
eller ett datum kan dessa värden sättas i respektive kontroll.
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Svarsgrupp
Klick på knappen Svarsgrupp för att logga in eller ut ur en Telia Centrex
svarsgrupp.
Programmet öppnar följande dialogruta, där du kan lägga upp svarsgrupper
och logga in eller ut ur dessa.

Knappsatsen i Telia Centrex Softphone

Konfigurera funktionsknappar
I applikationen finns fyra knappar (Funktion 1, 2, 3, 4) där du kan göra inställningar för efter eget behov. Till varje knapp kan du koppla två telefonitjänster,
en som används då anknytningen är nedkopplad och en som används under
samtal. Knapparna kan med fördel utnyttjas till sådana tjänster som du använder ofta, exempelvis medflytta till mobiltelefonen eller lyssna av Telesvaret.
Du når inställningen för funktionsknapparna på två alternativa sätt:

• Högerklicka på respektive funktionsknapp i programfönstret.
• Öppna applikationsmenyn med verktyget i programfönstrets övre vänstra
hörn. Gör menyvalen Visa och Inställningar. Klicka på knappen
Konfigurera funktionsknappar.
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Samtalslogg
1. Öppna applikationsmenyn med verktyget i programfönstrets övre vänstra
hörn.
2. Gör menyvalen Visa och Samtalslogg.
3. Inspelningen stoppas automatiskt när du avslutar samtalet.

ID = löpnummer
Typ av samtal:
•
0 Inkommande internt samtal
•
5 Inkommande externt samtal
•
93 Utgående samtal
•
128 Missat internt inkommande samtal
•
133 Missat externt inkommande samtal
•
221 Ej besvarat utgående samtal
Läge:
• 1
• 3
• 26

Inkommande samtal
Den man pratade med kopplar ner (eller nätet)
Nedkopplad från Centrex Softphone

Starttid
Uppkopplad tid
Sluttid
Namn = namn eller nummer för inkommande och utgående samtal

Visa telefonbok
Du öppnar telefonboken genom att klicka på knappen
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Använda Telia Centrex Softphone
tillsammans med Microsoft Lync
Om du ska använda Centrex Softphone tillsammans med Microsoft Outlook,
gå till kapitlet Använda Telia Centrex Softphone på sidan 18.

Tänk på detta vid Lync-integration
Vilket formatet som telefonnummer får när de skickas från Lync till Centrex
Softphone vid exempelvis dra & släpp beror på hur normaliseringsreglerna
för telefonnummer i Lync-servern är inställda.
De format som Centrex Softphone klarar av att ta emot från Lync är:
• +46 (8) 12345678
• +46812345678
Lägger du in telefonnummer i Kontakter i Outlook så används inte Lyncserverns normaliseringsregler. Telefonnumren måste därför läggas in direkt i
Kontakter med något av ovanstående format för att du ska få träff.

Ringa samtal
Det finns olika sätt att ringa upp en person, exempelvis:
• Ange nummer direkt
• Välja nummer från listan med senast slagna nummer
• Dra från kontaktlistan och släppa
• Högerklicka på en kontakt i kontaktlistan

Ange numret direkt
Kom ihåg att lägga till två nollor (00) framför telefonnumret för externa samtal.

• Skriv in det telefonnummer som du vill ringa i nummerfältet med hjälp av
datorns tangentbord.
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Välja nummer från listan med senast slagna nummer
1 Öppna listan med senast slagna nummer genom att klicka på knappen 0

1
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Dra & släpp från kontaktlistan
Klicka på den kontakt du vill ringa och håll nere musknappen.
Dra kontakten ner till nummerfältet och släpp musknappen.

1

Markera det nummer som du vill kontakta personen på.

2

Klicka på knappen Ring.

1

2
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Högerklicka på kontakt i kontaktlistan.
1

Markera i kontaktlistan den kontakt du vill ringa upp.
Högerklicka på den markerade kontakten för att öppna snabbmenyn.

2

Klicka på menyalternativet Ringa ett samtal via Telia Centrex

1

2
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3 Markera det nummer du vill nå kontakten på.
4 Klicka på knappen Ring.

3

4
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Besvara inkommande samtal
1

Vid inkommande samtal tänds knappen
samtalet.

2

Du kan även klicka på knappen

. Klicka på den för att besvara
i det pop up-fönster som öppnas.

Sökning vid inkommande samtal görs mot Microsoft Active Directory. Den
inbyggda telefonboken i Centrex Softphone används inte.

2

1
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Avsluta samtal
1

Klicka på knappen

1

När du avslutar Lync avslutas även Centrex Softphone.
Om du har ett pågående samtal när du avslutar Lync förblir Centrex
Softphone aktivt och stängs automatiskt när du lägger på luren.

Användarhandbok 44/72
2017-06-29

Applikationsmenyn
Du öppnar applikationsmenyn genom att klicka på knappen
i Softphonefönstrets övre vänstra hörn. Via denna meny når du bland annat tjänster,
samtalslogg, inspelningsmöjlighet och programinställningar.
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Applikationens vyer
Det finns tre olika vyer för användargränssnittet i Centrex Softphone.
• Normal vy
• Expanderad vy
• Meddelandefältet

Normal vy
Detta är vyn som du normalt använder för att ringa och besvara samtal.
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Knappar och reglage har följande funktioner:
• Applikationsmeny
• Knappsats
• Ringa upp
• Lägga på
• Senaste samtal
• Reglage för hörvolym, sekretess
och mikrofonvolym

Expanderad vy
I denna vy finns ytterligare telefonitjänster tillgängliga. Du växlar mellan
expanderad vy och normal vy genom att klicka på knapparna för tjänster vid
ej samtal eller tjänster under samtal:
Mer information om hur tjänsterna används finns i avsnittet Avancerad
användning på sidan 54.
Centrex-tjänster vid ej samtal
Klicka på knappen
för att öppna den expanderade vyn. Du ser nu vilka
tjänster du kan använda när du inte är i samtal.
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Aktivera med dra & släpp
Du kan aktivera en tjänst till ett nummer som finns i katalogen med hjälp av
dra & släpp.

1 Markera en kontakt i katalogen.
2 Dra & släpp kontakten på Softphone-fönstret.

1

2
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3 Markera det nummer som du ska använda (exempelvis numret som du vill
vidarekoppla din telefon till).

4

Klicka på knappen

till höger om ringknappen.

3

4

5 Markera kryssrutan för den tjänst som du vill aktivera.
6 Klicka på knappen Utför.

5

6
Mer information om hur tjänsterna används finns i avsnittet
Avancerad användning på sidan 54.
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Centrex-tjänster under samtal
Klicka på knappen
för att öppna den expanderade vyn. Du ser nu vilka
tjänster du kan använda under samtal.

Meddelandefältet
Den tredje vyn är meddelandefältet som finns längst ner till höger i Aktivitetsfältet i Windows. Högerklicka på Centrex Softphone-ikonen för att öppna en
snabbmeny med vars hjälp du kan besvara och avsluta samtal.

Vid inkommande samtal öppnar programmet även ett pop up-fönster där du
kan svara genom att klicka på knappen
eller avvisa genom att klicka
på knappen
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Ljudkontrollerna
Längst till höger i programfönstret finns kontroller med vars hjälp du väljer
ljudenhet, justerar hör- och mikrofonvolym samt ställer in sekretessläge.
Om du vill

• ändra ljudenhet: högerklicka på högtalarikonen 1
• ändra hörvolymen: dra i regeln 2 till önskad nivå
• koppla bort mikrofonen: klicka på mikrofonikonen

vilket indikerar att mikrofonljudet är avstängt.

till

3 . Den byter utseende

• koppla in mikrofonen: klicka på mikrofonikonen
utseendet

. Den byter tillbaka till
vilket indikerar att mikrofonljudet är påslaget.

• ändra mikrofonvolymen: dra i regeln

4 till önskad nivå.

1
2
3
4

Inställningar
Inställningar vid inloggning
När du startar Centrex Softphone öppnas dialogrutan för inloggning. Förutom
att ange användarnamn och lösenord kan du nå ett antal inställningar. Klicka
på knappen Avancerat så expanderar dialogrutan och ger dig möjlighet att:
• ange ip-adressen eller datornamn till telefoniservern
• ange domännamn
• välja språk i programmets gränssnitt
• spara lösenordet till nästa gång du startar programmet
Obs! Ändra aldrig parametern Sfär. Värdet ska alltid vara * (asterisk)
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Inställningar för telefoni
Diverse inställningar som rör telefonin och dess tjänster hittar du via applikationsmenyn. Öppna den genom att klicka på knappen
i Softphonefönstrets övre vänstra hörn. Gör sedan menyvalen Visa och Inställningar.

Följande funktioner är tillgängliga endast efter att du har markerat kryssrutan
Avancerad vy.
• Välj telefoni linje/hårdvara
Ange vilken telefonilinje (Tapi device) som ska användas.
Obs! Normalt ska du inte ändra det förinställda värdet (KiTel Sip TSP).
• Inställningar telefoni...
Gör andra avancerade inställningar på vald telefonilinje.
• Konfigurera...
Ändra telefonitjänsternas beteende.
• Svarsläge
Ska normalt vara satt till Manuellt. Om du ska använda Centrex Softphone
tillsammans med tjänsten Telia CallGuide ska du ändra svarsläge till
Automatiskt då servern begär det.
Obs! I normala fall ska du inte göra några ändringar här. Om du trots allt
vill modifiera inställningen så gör det med största försiktighet.

Användarhandbok 52/72
2017-06-29

Ljudinställningar
Under fliken Ljud kan du ange inställningar för ljudet.

I textrutan Ljudfil anger du vilken ringsignal som ska användas vid inkommande samtal. Om du inte vill någon signal avmarkerar du kryssrutan Använd ringsignal.
I listrutorna Uppspelningsenhet och Inspelningsenhet anger du vilka ljudenheter som ska användas för telefoni.
I textrutan Katalog för inspelade samtal anger du var inspelade samtal ska
sparas.
Klickar du på knappen Hantera inspelade samtal… startar en mediaspelare
och du kan välja vilken inspelning du vill spela upp.
(Kryssrutan Avancerad vy används endast för fliken Telefoni.)
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Övriga inställningar
Under fliken Övrigt görs du ändringar av applikationens beteende.

Följande inställningar går att göra:
• Om programfönstret för Centrex Softphone ska visas ovanpå alla fönster i
Windows när någon ringer till dig, markera kryssrutan Applikationen visas
överst vid inkommande samtal.
• Om du vill logga dina samtal, markera kryssrutan Samtalsloggning
aktiverad.
• Om du vill styra loggens storlek, markera kryssrutan Begränsa antalet
samtalsposter i loggen och skriv in ett tal i rutan Max antal
samtalsposter.
(Kryssrutan Avancerad vy används endast för fliken Telefoni.)
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Avancerad användning
Det finns ett antal avancerade telefonitjänster i Telia Centrex. Här nedan beskrivs de övergripande. Vill du veta mera, se handboken för Telia Centrex.

Telefonitjänster vid samtal
Följande tjänster finns tillgängliga via knappen
• Förfrågan
• Pendling
• Flerpartssamtal
• Överflyttning
• Parkering
• Samtal väntar
• Återuppringning

under pågående samtal:

Förfrågan
Om du pratar med en person och sedan vill prata med någon annan, medan
den första personen väntar, kan du göra en förfrågan. Om den förfrågade
personen svarar kan du prata med denna och när du pratat klart avslutar du
samtalet och går tillbaka till den ursprungliga personen.
Gör så här:
1. Under pågående samtal med person A, ange telefonnumret till person B i
nummerfältet.
2. Klicka på knappen
3. Klicka på knappen Förfrågan.
4. Person B rings upp. Om denna svarar kan du prata medan person A
väntar, utan att höra din konversation med B.
5. När du pratat klart med person B avslutar du samtalet genom att trycka på
knappen Återgå. Du kommer då tillbaka till person A.
Det finns några alternativa vägar som du kan gå istället för att avsluta
samta-let med person B i steg 5:
• Pendling
• Flerpartssamtal
• Överflyttning
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Pendling
Under en förfrågan är det möjligt att pendla mellan de två samtalen.
För att pendla (fortsätt från steg Förfrågan ovan):
1. Klicka på knappen
2. Klicka på knappen Pendling för att pendla mellan samtalen.
3. För att avsluta pendlingen klickar du på knappen Återgå. Kontakten med
den person du pratar med för tillfället avslutas då och du kan fortsätta
prata med den andra personen.
Överflyttning
Den här funktionen använder du när du vill flytta ett samtal till en annan person. Om du under en pågående förfrågan klickar på knappen Överflyttning
flyttar du över samtalet till den person du gör en förfrågan till. I detta läge
flyttas samtalet från din telefon till det förfrågade numret och samtalet med
person A fortsätter från person B:s telefon.
För att göra en överflyttning (fortsätt från Förfrågan ovan):
1. Klicka på knappen
2. Klicka på knappen Överflyttning när du har kontakt med det förfrågade
samtalet.
3. Ditt samtal flyttas nu från din telefon till person B:s telefon, där kommunikationen med person A kan fortsätta.
Flerpartssamtal
Flerpartssamtal gör det möjligt för upp till tio personer att prata samtidigt.
För att använda funktionen flerpart (fortsätt från Förfrågan ovan):
1. Klicka på knappen
2. Klicka på knappen Flerpart. Nu deltar alla tre personerna i samtalet.
3. Om flera personer ska delta i samtalet, gör en ny förfrågan till person C,
samtidigt som du har kontakt med person A och B.
4. Klicka på knappen Flerpart.
Upprepa steg 3 och 4 tills samtliga kontakter deltar i samtalet.
Parkera
Du kan parkera pågående samtal genom att klicka på knappen Parkera.
Återuppta samtalet genom att klicka på knappen De-parkera som du når via
knappen
Samtal väntar
Om du pratar med en person och får indikation att ett inkommande samtal
väntar kan du antingen acceptera eller avvisa det väntande samtalet.
Att acceptera ett väntande samtal innebär att du svarar på det inkommande
samtalet medan det ursprungliga samtalet väntar. Efter att du avslutat det
inkommande samtalet kan du växla tillbaka till det ursprungliga samtalet.
För att acceptera ett väntande samtal:
1. Under ett pågående samtal med person A ringer person B till dig.
2. När du får indikation om inkommande samtal från person B, klicka på knappen
3. Klicka på knappen Besvara för att acceptera det inkommande samtalet.
Person A väntar under tiden.
4. När du pratat klart med person B avslutar du samtalet genom att trycka
på knappen Återgå. Du växlar nu tillbaka till samtalet med person A.
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Det finns några alternativa vägar som du kan gå istället för att avsluta
samta-let med person B i steg 4:
• Pendling
• Flerpartssamtal
• Överflyttning
Om du inte vill ta emot ett inkommande samtal under pågående samtal kan
du avvisa det väntande samtalet genom att klicka på knappen Avvisa. Den
person som ringer det väntande samtalet får då upptagetton i luren.
Återuppringning
Om numret du ringer till är upptaget kan du använda funktionen Återuppringning. Den innebär att Centrex automatiskt ringer det upptagna numret så
snart detta blir ledigt.
För att göra en återuppringning:
1. Du ringer ett samtal till person A, som är upptagen i ett annat samtal.
2. När du får indikation om att numret är upptaget, klicka på knappen
3. Klicka på knappen Aktivera.
När numret till person A är ledigt kommer programmet att indikera detta som
ett nytt inkommande samtal.

Övriga telefonitjänster
Följande tjänster finns tillgängliga under knappen
går:

då inget samtal på-

Medflyttning
1. Skriv in i nummerfältet det telefonnummer dit anknytningen ska medflyttas.
2. Programmet öppnar en dialogruta där du bekräftar att du vill aktivera
medflyttning. Samtliga inkommande samtal kommer nu att kopplas direkt
till det valda telefonnumret.
3. För att avaktivera tjänsten, avmarkera kryssrutan Medflyttning.
Vidarekoppling vid ej svar
1. Skriv in i nummerfältet det telefonnummer dit anknytningen ska vidarekopplas vid ej svar.
2. Markera kryssrutan Vidarekoppling vid ej svar.

Användarhandbok 57/72
2017-06-29
3. Programmet öppnar en dialogruta där du bekräftar att du vill aktivera
tjänsten. Samtal som inte besvarats inom den tid som angetts (se nedan)
kommer nu att kopplas till det valda telefonnumret.
4. För att avaktivera tjänsten, avmarkera kryssrutan Vidarekoppling vid ej
svar.
Vidarekopplingstid
Klicka på klockikonen

om du vill ändra vidarekopplingstiden.

Vidarekoppling vid upptaget
1. Skriv in i nummerfältet det telefonnummer dit anknytningen ska vidarekopplas vid upptaget.
2. Markera kryssrutan Vidarekoppling vid upptaget.
3. Programmet öppnar en dialogruta där du bekräftar att du vill aktivera
tjänsten. Då anknytningen är upptagen kommer inkommande samtal att
kopplas till det valda telefonnumret.
4. För att avaktivera tjänsten, avmarkera kryssrutan Vidarekoppling vid
upptaget.
Samtal väntar
Markera kryssrutan Samtal väntar ifall du vill få en indikering om inkommande samtal när du redan sitter i ett pågående samtal.
Tandemringning
Tandemringning är en tillvalstjänst i Telia Centrex som du beställer per anknytning. En anknytning med detta tillval kan paras ihop med ett annat internt
eller externt nummer, med följden att det ringer samtidigt på båda telefonerna
vid inkommande samtal.
Om du använder Telia Softphone på en anknytning som har tillvalet Tandemringning kan du aktivera tjänsten genom att markera kryssrutan Tandemringning.
Call Pick-up Direkt
Tjänsten möjliggör att ett inkommande samtal kan plockas av förutbestämda
anknytningar.
Call Pick-up Grupp
Tjänsten möjliggör att ett inkommande samtal kan plockas av en förutbestämd grupp av anknytningar.
De-parkera
De-parkera (plocka) samtal som parkerats med den tjänst som finns under
knappen
Hänvisning
Aktivera en hänvisning som återfinns i listan. För de tjänster som kräver en tid
eller ett datum kan dessa värden sättas i respektive kontroll.
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Svarsgrupp
Klick på knappen Svarsgrupp för att logga in eller ut ur en Telia Centrex
svarsgrupp.
Programmet öppnar följande dialogruta, där du kan lägga upp svarsgrupper
och logga in eller ut ur dessa.

Spela in samtal
Om du vill dokumentera ett samtal kan du spela in det.
1. Öppna applikationsmenyn med knappen
2. Gör menyvalen Arkiv och Starta inspelning av samtal till
fil.
3. Inspelningen stoppas automatiskt när du avslutar samtalet.
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Spela upp samtal
1. Öppna applikationsmenyn med knappen
2. Gör menyvalen Arkiv och Hantera inspelade samtal.
Programmet öppnar nu ett mappfönster som visar dina inspelade samtal.
Ljudfilerna namnsätts automatiskt med aktuellt telefonnummer samt löpnummer, I står för inkommande (Incoming) och O för utgående (Outgoing)
samtal.
Dubbelklicka på den ljudfil du vill spela upp. En mediaspelare startas och du
kan lyssna på det inspelade samtalet.

Om du vill lyssna på ditt senast inspelade samtal gör du menyvalen Arkiv
och Spela upp senast inspelade samtal på applikationsmenyn.
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Samtalslogg
1. Öppna applikationsmenyn med verktyget i programfönstrets övre vänstra
hörn.
2. Gör menyvalen Visa och Samtalslogg.
3. Inspelningen stoppas automatiskt när du avslutar samtalet.

ID = löpnummer
Typ av samtal:
•
0 Inkommande internt samtal
•
5 Inkommande externt samtal
•
93 Utgående samtal
•
128 Missat internt inkommande samtal
•
133 Missat externt inkommande samtal
•
221 Ej besvarat utgående samtal
Läge:
• 1
• 3
• 26

Inkommande samtal
Den man pratade med kopplar ner (eller nätet)
Nedkopplad från Centrex Softphone

Starttid
Uppkopplad tid
Sluttid
Namn = namn eller nummer för inkommande och utgående samtal
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Övrig information
Ytterligare information om Telia Centrex hittar du på telia.se.
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Bilaga 1: Telefonbok datakällor
Allmänt
Innehållet i denna bilaga gäller inte för Centrex Softphone med stöd för Lync.
Du kan importera information från följande källor:
Fil
Outlook
MAPI
LDAP

•
•
•
•

Öppna applikationsmenyn genom att klicka på verktyget i programfönstrets
övre vänstra hörn.
Gör menyvalen Visa och Inställningar

1 Klicka på fliken Telefonbok
2 Klicka på knappen Importera till telefonboken…
1
2

Programmet öppnar dialogrutan Importkällor där knapparna har följande
funktion:
• Lägg till... skapar en ny källa
• Ta bort... tar bort en källa
• Egenskaper... ändrar parametrar för källan
• Import... startar importen.
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Import från fil
Genom att importera från fil kan du återanvända data från diverse källor.
Många system har exportfunktioner som medger att data kan levereras i ett
filformat lämpat för import till telefonboken.
För att importen ska fungera måste strukturen i filen vara känd. Du måste veta
i vilken ordning som dataposternas fält är arrangerade. Här är ett enkelt exempel:
• 1;Olle Pettersson;Olle;Pettersson;Kontor;048081000;1000
• 2;Stina Andersson;Stina;Andersson;Verkstad;048081010;1010
• 3;Kalle Svensson;Kalle;Svensson;Verkstad;048081020;1020
• 4;Lisa Holgersson;Lisa;Holgersson;Verkstad;048081030;1030
Öppna dialogrutan Importkällor enligt beskrivningen i avsnittet Allmänt på
sidan 62.

1 Klicka på knappen Lägg till.

1

2 Markera Importera från fil.
3 Klicka på knappen OK.

2

3
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4 Klicka på mappikonen. Programmet öppnar ett mappfönster där du kan leta
upp och markera filen som ska importeras.

5 Om du gör upprepade importer från samma datakälla och vet att angivet källID är detsamma som vid tidigare tillfällen ska du markera kryssrutan Lita på
IDn. Om de data som du tänker importera däremot kommer från ett system
som ändras ofta ska du avmarkera denna kryssruta.

6 Ange kolumnnummer som motsvarar filens fältbenämning (se exemplet
ovan).

7 Om du skriver in ett nummer i kolumnen för företagsnamn anger detta katalogens namn i Telefonboken. Utelämnar du kolumnnummer får katalogen
namnet <Ej namngiven>.

8 Markera alternativknappen för den avgränsare som finns i importfilen (semikolon i exemplet ovan).

9 Skriv in ett namn för denna konfigurering under Konfigurationsnamn. (Förvalda värden för alla inställningar gäller för en fil från Marvin och därför står
det Marvin som konfigurationsnamn.)

10 Klicka på knappen OK.

4

9
5

6
8

10
7

11 Markera källan.
12 Klicka på knappen Import...
13 Klicka på knappen OK.

13

11

12
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Data finns nu i telefonboken bland Importerade Data.

14 Om du vill titta på posterna öppnar du applikationsmenyn, där du gör menyvalen Visa och Telefonbok. Öppna listrutan Välj katalog,

14

Import från Outlook
Anta att vi har kontaktmapparna Suggested Contacts och Contacts i Outlook.
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Öppna dialogrutan Importkällor enligt beskrivningen i avsnittet Allmänt på
sidan 62.

1 Klicka på knappen Lägg till.

1

2 Markera Importera från MS
3 Outlook. Klicka på knappen OK.

3
2

4 Markera kryssrutorna för de Outlook-foldrar som du vill importera.
5 Markera kryssrutan Lita på IDn.
6 Klicka på knappen OK.

4
5

6
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7 Markera telefonbokskällan.
8 Klicka på knappen Import...
9 Klicka på knappen OK.

9
7

8

Data finns nu i telefonboken bland Importerade Data.

10 Om du vill titta på posterna öppnar du applikationsmenyn, där du gör menyvalen Visa och Telefonbok. Öppna listrutan Välj katalog

11 Markera namnet på telefonbokskällan och [gör vadå? klickar på något?
knappen Lägg till?]

10
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Import via LDAP
Öppna dialogrutan Importkällor enligt beskrivningen i avsnittet Allmänt på
sidan 62.

1 Klicka på knappen Lägg till.

1

2 Markera Importera från
3 LDAP. Klicka på knappen OK.

2

3
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I detta exempel använder vi en testkatalog som innehåller några påhittade
poster. Vilka parametrar som gäller i ditt företag vet administratören.
Skriv in värden för parametrarna och klicka på knappen OK.

4 Markera källan.
5 Klicka på knappen Import...
6 Klicka på knappen OK.

6
4
5

Data finns nu i telefonboken bland Importerade Data.
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7 Om du vill titta på posterna öppnar du applikationsmenyn, där du gör menyvalen Visa och Telefonbok. Öppna listrutan Välj katalog.

Import via MAPI
Vid import av Outlook-kontakter kan det uppstå problem med data från Outlook 2003 och senare versioner. Vissa spärrar i Outlook-gränssnittet gör att
importen misslyckas. Försök i så fall att importera dessa kontakter med
MAPI-gränssnittet. Markera Importera från MAPI i dialogrutan Lägg till importkälla. Därefter är handhavandet detsamma som för Outlook.
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Manuella kontakter
Ibland behöver du få tillgång till en kontakt som inte ingår i dina importerade
data. En sådan kontakt kan du lägga in manuellt enligt beskrivningen nedan.
Öppna applikationsmenyn, där du gör menyvalen Visa och Telefonbok.
Klicka på knappen Lägg till.
Programmet öppnar dialogrutan Kontaktdetaljer. Skriv in dina data i relevanta textrutor.

Om du vill registrera detaljerade namnuppgifter, klicka på knappen Namn.
Programmet öppnar följande dialogruta. Skriv in uppgifterna och klicka på
knappen OK.

Nu finns kontakten sparad.
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Bilaga 2: Manuellt val av
telefoniserver
Normalt gör installationsprogrammet ett automatiskt val av telefoniserver
enligt beskrivningen på sidan 12. Men om ditt företag inte använder någon
DNS-tjänst är det nödvändigt att du gör ett manuellt val på följande sätt:

1 Markera alternativknappen Ange telefoniserver manuellt.
2 Klicka på knappen Nästa

1

2
3 Skriv in adressen a.ipac.telia.com till telefoniservern.
4 Skriv in adressen r.ipac.telia.com till den alternativa
5 telefoniservern. Klicka på knappen Nästa.

3

4

5

TSP-3347_2-1706

Gå tillbaka till avsnittet om installation, momentet inställningar för ljudenheter
på sidan 12.

