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Centrex Web – instruktion kunddataändring i CXW

Migrering till Centrex Web från Centrex Kunddataändring
Webb
1 Inledning
Centrex Web (CXW) ersätter Telia Centrex Kunddataändring Webb (KDÄW). De flesta
funktioner är motsvarande i CXW. Detta dokument beskriver CXW och vilka skillnaderna är
mot KDÄW. Som användare av Kunddataändring Webb kommer man att känna igen
funktionerna.
För inloggning krävs ett konto i Telia MyBusiness som ger Single-Sign-On.
Mest påtagliga funktionella skillnader mellan CXW och KDÄW:
1. Inloggning sker mha ett konto i MyBusiness på https://www.telia.se/foretag
2. Ingen lösenordsdosa krävs längre (slängs som elektronikskrot)
3. Ni kan ange ett Alias på era Centrex-grupper, så att ni lättare håller reda på dem
4. Man behöver inte längre välja en Centrex-grupp när man önskar ändra en specifik
Centrex-anknytning. Skriv Externt telefonnr, tex 0655498441 i sökrutan, då hittar
applikationen till rätt Centrexgrupp och den sökta anknytningen. Observera att det är
Extern-nr. Det räcker INTE med Intern-nr.
5. I övrigt är mycket sig likt funktionellt men användargränssnittet har lite annorlunda
utseende.
Två st funktioner är borttagna i den nya versionen. Det handlar om funktioner med
listor.
Svart/Vip-lista
Gemensamma Kortnummer
Om du behöver en ändring eller läsning av någon av dessa ber vi dig skicka e-post
enligt ”Telia Centrex Kunddataändring via e-post”,
https://www.telia.se/dam/jcr:af28606e-1965-4384-8e62aa3d6dfaa826/anvandarmanual-for-kunddatandring-via-epost-handbok-1706.pdf
Övergripande beskrivning av CXW enligt bilderna nedan.
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2 Inloggning
Anropa https://www.telia.se/foretag i webbläsaren t.ex. Internet Explorer, Chrome och
Firefox.

Klicka på ”Logga in”, och skriv in dina inloggningsuppgifter.
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Under ”KOM ÅT DINA APPLIKATIONER” finns en ikon som heter CXW. Klicka på den. Då
blir du omstyrd till CXW.

3 Beskrivning samt Alias och Sök
Här syns de Centrex-grupper du har tillgång till. Denna förstasida kan du alltid återkomma till
genom att klicka på CXW till vänster om sökrutan.

Om du vill döpa Centrex-grupperna till ett Alias kan du klicka på ÄNDRA uppe till höger, och
sedan klicka i under Alias på varje rad där du vill skriva något lämpligt ”namn”. När du är klar,
klicka på UTFÖR, uppe till höger, och namnen blir sparade. Är ni fler användare på företaget
så gäller ändringen för samtliga.
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För att komma till en Centrexgrupp klickar du på den eller dess Alias så kommer du vidare till
gruppen såsom bilden nedan visas. Notera att sparat Alias även syns på denna bilden
(Kundtjänst).

Om du istället vill komma direkt till en Ankn, utan att välja Centrexgrupp först, kan du skriva
in Externt telefonnr. i sökrutan och slå Enter/Return så söker CXW upp numret.
Ifall Ankn finns på en grupp med väldigt många nr kan det ta några minuter, men fortfarande
betydligt kortare tid än via Centrexgruppen.
Under tiden CXW ”arbetar” syns en grå markör som vandrar fram och tillbaka på övre delen
av sidan precis under CXW och sökrutan.
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Och så här ser det ut när du kommer till Anknytnings-bilden. Här kan du göra likartade
ändringar som du utfört i Kunddataändring Web.
En scrollningslista med olika alternativ, ibocknings-/urbocknings-ruta för att
aktivera/deaktivera en tjänst, samt en ruta för att fylla i nr el dylikt.
Gemförandet av ändringen sker genom att klicka på UTFÖR.
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4 Centrexgrupp
Om man istället vill utgå ifrån en Centrex-grupp, på liknande sätt som i den förra
applikationen, så klickar man sonika på önskad grupp och kommer till en sida som denna.

Där kan man välja bland tre flikar:
ANKNYTNINGAR, ANSLUTNINGAR eller GRUPPTJÄNSTER
ANKNYTNINGAR
Här kommer Centrex-gruppens nummerplan upp och man ser alla belagda anknytningar på
liknande sätt som i Kunddataändring Web. Skillnaden är att det står text, färgad på olika sätt,
istället för de ikoner som du är van vid. Och där här det mesta utgår ifrån när du vill utföra
ändringar eller läsa.
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ANSLUTNINGAR
Denna är väldigt snarlik ANKNYTNINGAR, men här får du också veta vilka av era Ankn som
är Fasta telefoner och vilka som har en s.k. Virtuell anslutning (Centrex Mobil, Centrex IP,
Centrex Flexibel samt Centrex Uppringd). De Virtuella blir blåmarkerade när en läsning är
utförd med ANSLUTNINGAR.
Denna läsning tar längre tid, så den använder du ifall du önskar veta vilka som är Fasta och
vilka som är Virtuella. Tex ifall du ska flytta anknytningar. Det är bara de Fasta som kan
flyttas.

När du klickat på en blåmarkerad
kan du på Accessnr se vilken typ det troligen är.
Nedanstående ex är en Centrex Mobil. Accessnr finns med som begrepp även i
Kunddataändring Webb.
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GRUPPTJÄNSTER
Här ser du de tjänster som finns på Centrexgruppen.
Det är samma typ av tjänster som kan läsas och ändras i Kunddataändring Webb.
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Förändring/läsning av tjänster på en Ankn.
Här nedan visas hur man ändrar område för Räckviddsbegränsare. När man ändrat värdet
tänds ”knappen” UTFÖR och när man klickar på den sker förändringen på anknytningen.
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Ändra samma tjänst på fler Ankn samtidigt
Denna funktion finns i Kunddataändring Web. Den har ett litet annorlunda tillvägagångssätt
här som beskrivs nedan.
I scrolllistan som heter Operation, se bilden nedan, finns ett val som heter, ”Tjänster på fler”,
välj den.
Sen klickar man i och markerar de Ankn som man vill förändra, gäller bara typen Ankn.
När man är klar klickar man i NÄSTA längst upp till höger, och sen kommer man till listan
med tjänsterna där man anger vad som ska förändras, och avslutar med UTFÖR.
Även i detta exempel visas Räckviddsbegränsare.
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Valet av tjänst i uppförstorad bild:
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Förändra/läsa en Svarsgrupp
När du väljer Svarsgrupp i nummerplanen kommer du till denna vy.
Där kan du ändra på parametrar som tillhör svarsgruppen.
De på vänstra sidan följer samma handhavande som för övriga tjänster.
För att administrera medlemmar är det lite annorlunda gentemot KDÄW.
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Medlemmar i Svarsgrupp
I listan med nr ser du alla medlemmar. Alla med bock i Aktiv är inloggade. Möjlig status för
den inloggade är Ledig, Upptagen eller Autourloggad, 5min. Annars är man Urloggad
De utan bock är urloggade. Du kan logga ur/in medlemmar genom att ta bort/fylla i bocken och sedan
klicka på UTFÖR.
Vill du veta färsk status på medlemmarna klickar du i omsändningsikonen
.
Nedan visas hur man lägger till/tar bort medlemmar. Exemplet visar nr 700.
Vänstra bilden: Man lägger till 700 genom att skriva numret längst ned, och väljer ifall den ska vara in/ur-loggad och trycker UTFÖR.
Högra bilden: Man klickar i rutan och tar bort siffrorna 700 och sedan väljer man UTFÖR.

[16]

Förändra/läsa Telefonist
Ifall ni har Telefonist i er Centrexväxel kommer här en beskrivning hur du kommer åt det.
Tjänsten Telefonist är likadan men hanterandet skiljer sig till viss del.
I Kunddataändringar Webb finns en klickbar ikon för Telefonistfunktionen, och när man väljer
den, två valbara flikar med Logisk kö eller Anropsnr.
I CXW är bägge klickbara i ANKNYTNINGAR men med samma namn Tfnistnr. Ifall du är
osäker på vilken som är vad kan du istället klicka på Centrex-gruppnamnet, så får du upp en
meny där du väljer Logisk kö eller Anropsnr.

ANROPSNR
Fungerar på likvärdigt sätt som i Kunddataändring Webb.
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LOGISK KÖ
Fungerar på likvärdigt sätt som i Kunddataändring Webb.

Telefonistplatsanknytning, Tfnist
Varje Telefonistplatsanknytning har precis som tidigare två nr, anknytningsnr samt
signaleringsnr.
Ex nedan har anknnr. = 447 och signaleringsnr. = 08005.
Det är endast ifall du klickar på anknnr. (447) som du kan komma till nedanstående bild.
Där kan du läsa/ändra en Telefonistplatsanknytning.
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5 Omläsning från Telefonstationen
Ifall du tror att ditt lästa data i bilden har hunnit förändras kan du göra en omläsning av den
”bilden” du fn. är placerad vid för att få uppdaterad data.
Detta görs med Uppdatera i den menyn du får upp ifall du klickar på Centrex-gruppen
(KNV5104)

6 Flytta Fasta anknytningar
Precis som i Kunddataändring Webb kan du byta plats på två st Fasta ankn.
Här kommer en beskrivning på hur.
Ifall du är osäker om en Ankn är Fast, välj ANSLUTNINGAR.
Om den inte är en blåmarkerad Ankn är den Fast.
Klicka på menyn i Centrex-gruppen (KNV5104) och välj Flytta Fasta ankn.
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Då kommer du till en ny sida där du kan skriva in de två som ska byta plats, I Från och Till.
Du behöver bara ange dessa två, ifall de ska byta med varandra. Såsom det visas nedan.
Klicka sedan på UTFÖR och flytten sker. Den är klar när bilden växlar till: ANKNYTNINGAR.

[20]

7 Hjälp
Det finns en enkel beskrivning om hur CXW fungerar. Beskrivet kortfattat på en sida.
Denna når du med genom att först klicka på figuren till höger om UTFÖR och i menyn välja
Hjälp.

Hjälpsidan ser ut så här:
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8 Exempel på fel

9 Fler användare på samma Centrexgrupp
Om det är fler än du som är inne på en viss Centrex-grupp och läser/ändrar så kommer det
att visas en rosafärgad ruta som talar om vem. Det fungerar att vara fler användare.
Det är bara en information så ni vet att förändringar kanske sker samtidigt.
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