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1 Ändringsinformation 

 

Rev. Ändring Datum 

B Uppdateringar m a p Trimum. Ändrat logotyp och layout. 2009-10-13 

C Anpassat till aktuell MIDI-funktionalitet 2010-11-03 

D Mindre textändringar 2011-05-05 

E Infört delar från specialhänvisning 2011-06-09 

   

   

   

   

   

 

2 Inledning  

2.1 Marvin telefonistprogramvaror 

Den här manualen beskriver Marvin Midi, som erbjuder växelfunktioner, katalogfunktioner och 
meddelandehantering för telefonister i Centrex Midi.  
 
Marvin Midiklienten är ett Windowsprogram som installeras i varje telefonistplats medan 
katalogservern installeras antingen i en telefonistplats eller i en dedicerad server. Det senare är 
lämpligt om man har flera telefonister. 

 
Utöver Midi finns ytterligare Marvinalternativ i Centrex: 

 Marvin Mini, erbjuder enbart växelfunktioner och ingen katalog (jmf. systemtelefon) 

 Marvin Maxi, innehåller växelfunktioner, katalogfunktioner, meddelandehantering och 
direktuppdatering av hänvisningsstatus från telenätet. Alla servrar finns hos operatören. 

 Marvin Maxi Adm, erbjuder funktionalitet som Marvin Maxi men utan växelfunktioner.  

 Marvin Multi, funktionalitet som Marvin Maxi men där fler företag kan hanteras. Avsett för 
svarsservice företag, som erbjuder telefonisttjänster åt andra. 

 
Till Maxi och Multi finns Web-applikationen Telefonistöd/Marvin Web som ger anknytningar 
möjlighet att söka i katalogen, ändra kataloguppgifter, hänvisa och medflytta sin egen anknytning 
samt kommunicera med telefonisten via sin Web-läsare.  
 

2.2 Guiden 

Det finns ett stort antal optioner och tillval till Marvin. Vissa skärmbilder och exempel i manualen 
kan beskriva funktioner, som inte finns i din aktuella installation.  

 
I manualen används följande konventioner: 
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 Ordet ”välj” används för att peka ut ett menyval eller fördefinierat ”snabbkommando” som 
kan göras via någon funktionstangent eller med mus. 

 Fet stil används för att ange knappar på tangentbordet t.ex. Enter samt för knappar på 
bildskärmen, t.ex. OK. 

 Knapparna i dialogerna betecknas företrädesvis med ”Utför”, ”OK” samt "Avbryt”. 
I dialoger där ändringar kan utföras är knappen ”Utför” gråmarkerad så länge ingen ändring 
gjorts. När en ändring utförts aktiveras knappen ”Utför”. Klickar Du på ”Utför” i detta läge 
kommer gjorda ändringar att sparas och dialogen förblir öppen. Klickar Du på ”OK” kommer 
ändringarna att sparas och dialogen stängas. Klickar Du på ”Avbryt” kommer dialogen att 
stängas utan att gjorda ändringar sparas. 

 Egennamn, namn på fält m.m. omges av citationstecken, t.ex. i fältet ”Anknytning”. 

 Hänvisningar till andra avsnitt eller andra dokument skrivs kursivt och omges av 
citationstecken, t.ex. se avsnitt ”Generella konventioner”. 

 

2.3 Hjälp vid problem och eventuella fel 

Vid problem eller felanmälan, vänd dig till inköpsstället för vidare instruktioner. 
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3 Skärmlayout 

3.1 Programfönstret 

När Du startat Marvin och loggat in kommer Du till Programfönstret. 
När Du aktiverat telefonifunktionerna, kan samtal tas emot. Bilden nedan visar utseendet med 
telefonifunktion.  
 
Förutom översta raden där applikationens namn och menyraden återfinns, kan bilden delas in i 
följande delar: 

 Telefonifönster 

 Sökfönster 

 Katalogfönster 

 Informationsfönster. 

 Funktionsfönster. 
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Observera dock att ikonen för Email i Telefonifönstrets statusrad visas även när ingen 
telefonifunktion är aktiverad. 

 
 Email-ikonen, snabbval för meddelande som Email. 
 
 
 

 
  
 
 

3.2 Telefonifönstret 

 
 1                     3a                       2        3b         3d        3a                    3c 
 
 

 
 
  
                 4a                    4b                  4c                        4d       4e         4f        4g 

 
 
1. Applikationens namn 
2. Menyrad 
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3. Telefoniinformation, indelad i 3 delar: 
a.  Telefonifönster med samtalsinformation, ett för vänster sida och ett för höger sida. 
På understa raden står alltid A-numret för den påringande.  
Anm: Om den påringande har skyddat nummer visas ej numret utan en ” * ” istället. 
Anm: Blå ram i telefonifönstret anger samtal. 
Anm: Gul ram i telefonifönstret anger tonvalssignalering (DTMF). 
Anm: Tidskrävande funktioner i telefonin (ringer, förmedlar etc.) visas med text i 
telefonifönstren. 
b.  Kopplingsbilden mellan telefonifönstren visar hur talförbindelsen är
 uppkopplad för tillfället. 
c.  Köstatusdelen, visar de olika köerna och antalet inloggade telefonister. 
Dir  =  visar antal direktanrop i kö (till telefonistens anknytningsnummer) 
Åter = visar antal återanrop i kö (oavsett urprungligt typ av anrop) 
Int = visar antal internanrop i kö (från egna anknytningar) 
Ext = visar antal externa anrop i kö 
Total= visar summan av antal anrop i kö 
d. Indikator om platsen rapporterar samtalsstatistik för rapportgenerering. 

 
4. Statusrad, indelad i sju delar med en avdelare mellan varje fält: 

a. hjälpfält som visar betydelsen av Enter-knappen (gult fält och fet stil) 
b. länk och platsstatusfält ”Öppen/stängd” 
c. informationsfält med textinformation efter olika händelser 
d. ikoner för snabbval av dialog för nya meddelanden 
e. (meddelande väntar indikering -används ej i Marvin Midi) 
f. länkstatusfält 
g. parkeringsstatus, anger antal parkerade samtal (max 6 st.). 

 
 

3.3 Sökfönstret 

 
 

Varje organisation kan själv välja vilka fält (max 7 st.) som ska finnas i sökfönstret. 
 
Fälten kan placeras i godtycklig ordning.  
 
Anm: Det första fältet har dubbel funktion. Oavsett vilket fält som placerats där (t.ex. efternamn) 
används fältet för inmatning av telefonnummer vid manuell uppringning. 
Du flyttar mellan respektive fält i sökfönstret genom att trycka på TAB-tangenten. Om Du vill flytta 
bakåt trycker Du Shift+TAB.  
Med piltangenterna för vänster/höger kan Du flytta inom ett fält, t.ex. om Du skrivit fel och vill 
ändra något. Med pil upp/ned kan Du få fram tidigare inskrivna värden i fältet. 
 
Anm: För att komma tillbaka till första fältet i sökfönstret kan Du när som helst trycka på Esc-
tangenten. Om Du är inne i en meny kan Du behöva trycka flera gånger. 

 

3.4 Katalogfönstret 

Vilka fält och vilka rubriker som presenteras kan enkelt ändras av företagsadministratören. 
Telefonistatus kan endast visas i första fältet. 
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Med pil upp/ned kan flytta mellan flera sökresultatrader om Du har några. 
Med pil vänster/höger ändras visningen av flik i informationsfönstret. Programfokus flyttas 
samtidigt till informationsfönstret. 

 

3.5 Informationsfönstret 

 
 
 

Varje telefonist väljer själv i Visa-menyn vilka informationsflikar som ska visas. Följande flikar finns: 

 Information - olika former av information om anknytningen till telefonisten. 

 Väntande meddelanden - meddelanden till anknytningen som telefonisten skrivit. 

 Behandlade meddelanden - meddelanden till anknytning som telefonist redan skickat via E-
post eller lästs av anknytning på annat sätt. Dessa meddelanden flyttas till Borttagna 
meddelanden efter ett antal dagar. 

 Borttagna meddelanden - papperskorg för meddelande som raderats. Dessa sparas under ett 
antal dagar. 

 Hänvisningar - Aktuella och framtida hänvisningar. 

 Borttagna hänvisningar - Nyss utgångna hänvisningar. 

 Sökord - information om en anknytnings samtliga sökord (ärenden). 

 Organisation - Visar organisationsträd om sådant används i företagskatalogen. För att 
öppna/stänga grenar i trädet använd mus eller Shift+pil höger/vänster. 

 
Med pil vänster/höger ändras visningen av flik. 
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3.6 Flytta markören mellan fönster 

Programmet har sitt fokus på det fönster där markören befinner sig (oftast ett blinkande streck 
eller en markering med skarpare färg). Beroende av var markören befinner sig kan Du göra olika 
saker. För att göra sökningar måste markören befinna sig i ett fält i sökfönstret. För att kunna 
hänvisa en anknytning måste markören befinna sig på den personen i katalogfönstret och för att 
se mer än rubriken av en persons meddelande måste Du kunna placera markören på ett specifikt 
meddelande i informationsfönstret.  
 
Du måste p.g.a. detta ibland flytta mellan sökfönstret, katalogfönstret och informationsfönstret. 
Du kan göra detta endera genom att trycka på TAB, Ctrl+TAB (funktionen ”Växla fönster”) eller 
Shift+TAB. 

 TAB flyttar dig medsols, d.v.s. först till höger bland sökfälten därefter ned till katalogfönster 
och informationsfönster. 

 Shift+TAB flyttar dig motsols, d.v.s. först till vänster bland sökfälten därefter ned till 
informationsfönster och katalogfönster. 

 Ctrl+TAB (funktionen ”Växla Fönster”) växlar direkt mellan sökfönster, katalog och 
informationsfönster.  

 
Anm: För att komma tillbaka till första fältet i sökfönstret kan Du när som helst trycka på Esc-
tangenten. Om Du är inne i en meny kan Du behöva trycka flera gånger. 
Vid ett inkommande samtal eller efter en sökning placeras fokus på första sökresultatet i 
katalogfönstret.  
 
Anm: När Du öppnat dialogrutor i Marvin så kan Du normalt flytta mellan olika fält i dialogen 
genom att trycka TAB. Om det finns fält med valfunktioner i form av kryssrutor eller s.k. 
radioknappar kan Du aktivera/deaktivera dessa genom att trycka mellanslag enligt vanlig 
Windows-standard. 
  

3.7 Funktionsfönstret 

 
 

Funktionstangenterna kan kopplas till valfria telefoni- eller katalogfunktioner. 
Funktionsmappningen visas i detta fönster som en rubrik ovanför respektive funktionsknapp. 
Aktivering av funktionen kan ske endera med funktionstangenten eller genom att klicka med 
musen i funktionsfönstret på bilden av knappen.  
 
Observera att olika funktioner även kan knytas till Shift /Ctrl  + funktionsknapp. Om Shift / Ctrl  
påverkas ser Du mappningen för funktionstangenterna i Shift - respektive Ctrl -läge. 

  



 
 

 

  070-OPI-MARVIN-01SE Rev E 

 

13 (99) 
 

3.8 Menyraden och menyval  

Menyraden består i grundläget av sex menyer. 
 

 
 

Anm: Vissa inställningar i platsen lagras i Windows-profilen tillhörande den Windows-användare 
som är inloggad när förändringarna görs. Av den anledningen är det viktigt att varje telefonist / 
administratör har en egen Windows-användare och att denna används vid inloggning i Windows 
annars sparas ej inställningarna korrekt. 

 

3.8.1 Arkiv-menyn 

Arkiv-menyn erbjuder följande val om Du inte är inloggad som katalogadministratör: 
 

 
 

Katalogadministration, logga in för att göra ändringar i katalogen. Kräver tillräcklig 
behörighetsnivå. 
 
Logga ut, loggar ut om platsen är stängd annars är valet gråmarkerat. Efter utloggning kan Du 
logga in igen som en annan användare. 
 
Avsluta, välj Avsluta för att lämna Marvin. 
 
Arkiv-menyn ändras till följande menyval om Du är inloggad som katalogadministratör. 

 
  

 
 
 

Lämna administration, logga ut från administration. 
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3.8.2 Visa-menyn 

Visa-menyn innehåller tillgängliga val avseende vilka fönster som ska visas samt hur applikationen 
ska fungera vid anrop. Även valet av vilka informationsflikar som ska visas i informationsfönstret 
görs här. 

 

 
 

Telefonitangenter, öppnar fönster som visar respektive funktion för tangenterna på det numeriska 
tangentbordet. Från detta fönster kan funktionerna aktiveras med mustryckningar. 
Katalogfönster, visa katalogfönster 
Detaljinformation, visar den integrerade detaljinformationen direkt i katalogfönstret eller den 
fristående dialogen beroende på vad som valts i dialogen ”Övriga användarinställningar”.  
Anm: Är Du inloggad som katalogadministratör används endast den fristående dialogen. 
Informationsfönstret, visar informationsfönstret. 
Funktionstangenter, visar funktionsknapparna. 
Status, om tilläggsfunktionen status är påslagen, visas också fönstervalet för köstatus. 
Aktivera vid anrop, med denna inställning aktiveras Marvin Midi applikationen och visar överst på 
skrivbordet om den var minimerad när ett anrop kommer in, om den inte var minimerad utan bara 
ligger bakom något annat på skrivbordet är det beroende av datorns operativsystem huruvida den 
läggs överst på skrivbordet eller inte. 
Informationsflikar, välj vilka flikar som ska visas i Informationsfönstret. 
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3.8.3 Inställningar-menyn 

Inställningar-menyn innehåller menyval för olika inställningar för platsen respektive användaren.  
 

 
 

Användarinställningar innehåller 5 olika flikar, i den första dialogen anger Du hur 
funktionstangenterna ska definieras, den andra sköter ljudinställningar och den tredje sköter 
inaktivitets-, utloggnings-, och språkinställningar. I den fjärde väljer Du teckensnitt och 
textstorlekar och i den femte visas information om vilka inställningar som gäller för linjeprefix, 
nummerformat m.m. Se vidare nedan.  
 
AutoPresentation, med detta val aktiverat presenteras inkommande samtal direkt i vänster sida 
på telefonifönstret om Din plats är ledig och öppen. För att svara behöver Du bara trycka Enter. 
Om Du ej svarar stängs din plats efter en viss tid och samtalet går endera till nattkopplingsstället 
eller till en annan plats. 
 
Anm: En ”upptagenmarkerad” plats kommer att blockera hela platsen, d.v.s. varken återanrop 
eller interna anrop kommer igenom. 
 
Anm: Alla öppna dialoger, t.ex. hänvisningsdialogen, meddelandedialogen, gör platsen 
”upptagenmarkerad”. 
 
DirektInslag, med detta val aktiverat kommer alla inkommande samtal att besvaras automatiskt så 
fort de kommer in i Din plats. Du får då talkontakt med den inringande utan att själv behöva trycka 
på Enter för att svara (gäller bara om funktionen AutoPresentation också är aktiv). Observera att 
det med denna funktion påslagen finns en max tid för pågående inkommande samtal. 
 
AutoFörmedling, med detta val aktiverat förmedlas ett inkommande samtal så snart Du startat 
påringningen mot den sökta anknytningen. Du kan inte vänta för att se om den Du kopplat till 
svarar. 
 
AutoRing, med detta val aktiverat sker påringning till en anknytning så snart numret är slaget och 
anknytningen markerats ledig. Samtalet stannar kvar i platsen om Du vill se om anknytningen 
svarar. Du förmedlar samtalet manuellt med Enter-knappen. 
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3.8.3.1 Funktionsmappning 

 

 
 

Koppla en funktion till en knapp genom att peka med musen på funktionen och sedan trycka ned 
vänster musknapp och hålla den nertryckt. Dra därefter pekaren till önskad funktionsfältsposition 
och släpp musknappen. 
 
För betydelsen av respektive funktion, se Telefoni- och Katalogmenyerna samt respektive avsnitt 
där funktionerna beskrivs. 
 
Standard-knappen visar de ursprungliga inställningarna som gällde vid installationen. Observera 
att dessa inte sparas förrän knappen Utför aktiveras. 
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3.8.3.2 Ljudinställningar 

 
 

Ljudstyrka i mikrofon och hörlur 
För att ställa in ljudstyrkan i hörlur och mikrofon, klicka med vänster musknapp på reglaget i 
respektive inställningsstapel och behåll knappen nere. Flytta sedan musen åt höger för starkare 
ljud eller åt vänster för svagare ljud. Tryck på Utför eller OK för att effektuera de nya 
inställningarna.  

 
Ringsignal 
”Antalet signaler” bestämmer hur många signaler som spelas upp i PC:n vid ett inkommande 
anrop. I en PC med multimediakort (ljudkort) och högtalare kan Du välja en egen signal som ska 
spelas upp från en ljudfil. 
 
Markera ”Ringsignal i headset” om Du vill ha signal vid inkommande anrop i hörlur/headset. 

 
Använd i upptagetmarkerad 
Om ringsignal ska ges även i en ledig men upptagetmarkerad plats, ange vid vilken könivå detta 
ska gälla. D.v.s. om nivån är satt till 2, kommer en platsen att ringa först när totalt 2 samtal finns i 
kö. Funktionen är avstängd vid nivå 0. 

 
Sekundär ringsignal 
Den Sekundära ringsignalen används för att visa en telefonist, som är upptagen med samtal, när 
det totala antalet väntande samtal når en inställd nivå. När detta sker, startar ringsignalen på 
samma sätt som vid ett normalt inkommande samtal. 
Funktionen är avstängd vid nivå 0 eller om platsen är upptagen. Sekundär ringsignal kan inte 
erhållas i headset. 
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3.8.3.3 Övriga inställningar 

 
 
 

Automatisk stängning av plats 
Tid i tt:mm anges för automatisk stängning av platsen samt automatisk utloggning från 
katalogadministrationen. Lämnas fältet tomt eller om 00:00 anges är funktionen avslagen. 

 
Språkinställningar 
I språkfälten kan Du välja tillgängliga språk från en lista genom att klicka på pilen till höger i fältet. 
Klicka sedan på det språk Du vill använda.  
Fältet ”Språk i telefonifönstret” anger språket i telefonifönstren och ”Språk” anger språket i övriga 
fönster. 
 
Automatisk söking 
Kryssa för boxen ”På/Av” för att aktivera funktionen för automatisk sökstart vid katalogsökning. 
Välj därefter antal tecken som måste matas in samt tidsfördröjning innan automatsökningen 
startar.  
 
Detaljinformation 
Kryssa i boxen ”Visa detaljinformation i eget fönster” för att få upp en egen dialog med komplett 
detaljinformation. Lämnas boxen tom, presenteras detaljinformationen integrerad med 
sökresultatet. 
 
Varning vid utlogginng 
Om Du är den enda inloggade telefonisten kan Du bli varnad innan Du loggar ut. 
Om så önskas, markera boxen ”Visa varningar vid utloggningsförsök”. 
 
Visa uppringda 
För att aktivera visning av ”häftsiftsymbolen”, som anger poster uppringda från katalogen, 
markera boxen ”Visa häftstift för uppringda”.  
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3.8.3.4 Teckensnitt och ikoner 

Det finns möjlighet att byta teckensnitt och storlek på texten i de olika fönstren. Dessutom kan två 
olika ikonuppsättningar för meddelanden och hänvisningar väljas, den klassiska som visar 
ursprungliga ikoner och en ny uppsättning kallad ”Standard”. 

 

 
 

Välj fönster i fliken Teckensnitt och öppna dialogen för att ändra teckensnitt, stil, storlek och färg. 
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3.8.3.5 Nummerpresentation 

Här visas de telefonirelaterade inställningar som gäller.  
 

OBS: Dessa inställningar sätts vid installationen, d.v.s. inga ändringar kan göras. 
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3.8.4 Telefoni-menyn 

Telefoni-menyn erbjuder funktionerna enligt nedan. Alla funktioner kan också kopplas till en 
funktionsknapp. 

 

 
 
Aktivera Hänvisning - Hänvisningsdialogen beskrivs i motsvarande kapitel 
Deaktivera Hänvisning - Valda hänvisningar deaktiveras direkt 
Medflyttning  - Medflyttningsdialogen beskrivs i motsvarande kapitel 
Bevaka  - Återanrop genereras när anknytning blir ledig. 
Förbigång  - Utför förbigång på hänvisad/medflyttad anknytning 
Förmedla  - Förmedlar ett samtal 
Inbrytning  - Telefonist kopplar in sig på befintligt samtal. 
Konferens  - Skapa konferenssamtal 
Nedkoppling vänster - Koppla ned vänster sida 

Nedkoppling höger - Koppla ned höger sida 
Parkera 1  - Parkera ett samtal på plats 1 
Parkera 2  - Parkera ett samtal på plats 2 
Parkera 3  - Parkera ett samtal på plats 3 
Parkera 4  - Parkera ett samtal på plats 4 
Parkera 5  - Parkera ett samtal på plats 5 
Parkera 6  - Parkera ett samtal på plats 6 
Ring  - Ring (när det ej finns nummer i någon sida) 
Samtalsspårning - Spårning av hotsamtal o.dyl. Måste slås på i väljaren! 
Sekretess  - Koppla in/ur telefonistmikrofon 
Serie  - Slå på/av seriesamtal 
Svara  - Besvara inkommande anrop 
Tal vänster  - Talförbindelse med vänster sida 
Tal höger  - Talförbindelse med höger sida 
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Tonval  - Koppla på/slå av tonvalssignalering (DTMF) 
Trepart  - Koppla talförbindelse i trepartsläge 
Upptagen  - Markera platsen upptagen, hindra inkommande trafik 
Öppna/Stäng  - Öppna respektive stänga platsen för trafik 
 

3.8.5 Katalog-menyn 

I menyn för katalogfunktioner har Du dessa val. Alla funktioner kan också kopplas till en 
funktionsknapp. 

 

 
 
Detaljerad sökning  - tar fram dialogen för detaljerad sökning 
Detaljinformation - tar fram formuläret med detaljinformation 
Nytt Meddelande - tar fram ett tomt formulär för ett nytt meddelande 
Sök - utför sökning 
Sök alla - söker fram hela katalogen 
Rensa sökfönstren - rensar katalogfönster och sökfönster 
Uppdatera personinfo - söker om vald katalogpost 

Sökfilter - tar fram formulär för sökprofilinställning 
Sök meddelande-väntar - utför sökning efter poster med meddelanden 
Filter för meddelande väntar - tar fram formulär för inställning av sökfilter 
Sortera på Prio - sortera efter katalogfältet ”sorteringsprioritet”  
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3.8.5.1 Sökfilter 

Du kan ställa grundinställningar för sökning, t.ex. kan Du skriva in organisationsbeteckningen som 
Du vill arbeta i. Till alla sökningar som görs kommer detta sökfilter att adderas. Om Du skriver 
något i ett sökfält ersätter den inskrivna texten det som eventuellt står i filtret utom för 
organisationsfältet där det normalt adderas ihop.  

 
 

 
 
 

Exempel: 
Här kommer sökning alltid att göras med organisationsbeteckningen 
”Produktion” som sökvillkor. Detta innebär att endast katalogposter med personer som tillhör 
denna organisationsdel kommer att hittas. 

 
Om Du inte vill använda sökprofilen vid en sökning ska Du aktivera sökningen med Shift+Enter 
istället för med bara Enter. 

 

3.8.5.2 Sök meddelande-väntar 

Funktionen utför sökning efter poster utan hänvisning men med väntande meddelanden. 
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3.8.5.3 Filter för meddelande väntar 

Du kan ställa in en standard sökprofil för meddelande väntar. Detta är lämpligt t.ex. om Du arbetar 
i växeln på ett lokalkontor i ett större företag. Då kan Du ställa in ett sökfilter så att Du vid 
hantering av väntande meddelanden endast ser de anknytningar som finns på lokalkontoret. Om 
Du bara ska hantera personer med ett viss efternamn eller en viss befattning så kan filtret ställas in 
på detta. 
Detta gör Du t.ex. genom att fylla i organisationsbeteckningen till ditt lokalkontor. Beroende på 
hur din organisation är utformad finns flera möjligheter. 

 
 

 
 
 
Exempel: 

Om Du är ansvarig för att hantera manuella meddelande till organisationsdelen 
”Administration Redovisning” ska ditt sökfilter för meddelande väntar se ut så här. 
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3.8.6 Hjälp-menyn 

Hjälp-menyn med menyval för hjälp och information avseende Marvin. 
 

 
 

 Menyval Snabbhjälp anropar en kortversion av hjälpfilerna till Marvin.  

 Menyval Manualer aktiverar de kompletta hjälpfilerna direkt på skärmen, endera från lokal 
hårddisk eller de senaste via Internet om de är tillgängliga 

 Menyval Platsinformation visar information om aktuell programversion, telefonnummer för 
den lokala ISDN kopplingen, telefonnummer till inloggning i AXE, licenskod, platsnamn och 
copyright, m.m. 

 Menyval Lokal E-post information, visar inställningar för E-post på den lokala arbetsstationen 
(funktionen är en tilläggsfunktionen som väljs vid installation). 

 

3.9 Tangentbordet och musen 

3.9.1 Tangentbordet 

Tangentbordet är ett 105-knappars standard PC-bord. Några knappar har speciell funktion i 
Marvin, se bilden nedan. Alla frekvent förekommande funktioner kan utföras med enbart 
tangenter men de kan även utföras med mus. 

 

 
 
Funktioner i Marvin på tangentbordet 
 

I vissa fall behövs en kombination av tangenttryckningar göras för att utföra ett kommando. Två 
vanliga kombinationstangenter är Shift och Control, markerade  

 respektive Ctrl på tangentbordet. 
En kombination kan se ut på följande sätt: Shift+Enter. 
Detta innebär att Du trycker ner Shift-tangenten och utan att släppa denna trycker ned Enter-
knappen.  
Kombinationen Ctrl+Enter fungerar på motsvarande sätt, håll ned Ctrl och tryck samtidigt på 
Enter. 

 
Anm: Det finns två tangenter som kan användas som Enter, dels tangenten som har texten Enter 
på den numeriska tangentbordsdelen och dels "vagnretur" tangenten på den vanliga 
tangentbordsdelen. Använd alltid Num-Enter för telefonifunktioner.  Den andra tangenten kan 
också användas men byter betydelse om Du öppnar ett dialogfönster.  
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Meny-knappen på tangentbordet används för att ta fram menyer som är förknippade med 
speciella fält på skärmen. Detta kan också åstadkommas genom att trycka på höger musknapp. 

 
Insert används för att ta upp dialogen Nytt meddelande. 

 
TAB används för att byta programfokus. 

 
Funktionstangenterna F1-F12 beskrivs i avsnitt ”Funktionsfönster” 

 

3.9.1.1 Numeriska tangentbordsdelen 

Längst till höger på tangentbordet finns en sektion med siffror, samt + -   , Enter och Num Lock. 
Denna sektion kallas för det numeriska tangentbordet. 
Inmatningskombinationen NUM-Enter betyder att Du ska trycka på Enter knappen på det 
numeriska tangentbordet o.s.v. 

 
  

Numeriska tangetbordsdelen 
 
NUM-ENTER 
 
 
NUM-PLUS 
NUM-MINUS 
NUM-MUL 
NUM-DIV 
 
Ctrl+NUM-1 
Ctrl+NUM-2 
Ctrl+NUM-3 
Ctrl+NUM-4 
Ctrl+NUM-5 
Ctrl+NUM-6 

Funktion 
  
Svara/Förmedla/Förbigång/Kö 
(Num-Enter för alla telefonifunktioner) 
 
NH- Nedkoppling höger (rensar sökfälten) 
NV- Nedkoppling vänster (rensar sökfälten) 
TH- Tal Höger (B-sida) 
TV- Tal Vänster (A-sida) 
 
Parkering 1 
Parkering 2 
Parkering 3 
Parkering 4 
Parkering 5 
Parkering 6 
 

 
 

3.9.2 Musen 

 ”Klicka” (enkeltryckning på vänster musknapp) innebär att musens knapp (den vänstra om 
inget annat anges) trycks ned och omedelbart släpps utan att musen rörs. Enkeltryckning 
aktiverar den funktionsknapp eller rad, som musen pekar på. 

 ”Dubbelklicka” (dubbeltryckning på vänster musknapp) innebär att musens knapp (den 
vänstra om inget annat anges) trycks ned två gånger i snabb följd och omedelbart släpps utan 
att musen rörs. Dubbelklickning öppnar den rad som musen pekar på. 

 ”Högerklicka” (enkeltryckning på höger musknapp) används för att ta fram menyer som är 
förknippade med speciella fält på skärmen. Detta kan också åstadkommas genom att trycka 
på Meny-knappen på Windowstangentbordet. 
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3.9.3 Sökfönster, redigering 

När markören står i ett fält av sökprofilen kan Du genom att trycka pil upp/ned få fram tidigare 
inmatade sökningar. 

 

Pil höger/vänster  Flyttar markören ett steg åt höger respektive vänster. 

Pil upp/ned Bläddra bland tidigare inmatade värden 

Del Raderar tecknet till höger om markören 

Backspace Radera tecknet till vänster om markören 
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4 Komma i gång 

4.1 Användarnamn 

För att Du ska kunna använda Marvin krävs att Du har ett användarnamn och ett lösenord. 
 

Varje företag kan själv skapa nya användarnamn och lösenord. 
 

4.2 Behörighetsnivåer 

För varje användarnamn finns en behörighetsnivå. Olika användarnamn kan ha olika 
behörighetsnivåer. Behörighetsnivån kontrolleras för att se om en användare har rättighet att 
utföra en viss funktion eller än behörighet för en viss katalogpost. Företaget bestämmer själv hur 
kravnivåer och behörighetsnivåer ska fördelas. Behörighetsnivåerna är tillämpliga för alla typer av 
användare. 

 

4.3 Starta platsen 

Menyalternativen för Marvinprogram läggs vid installation in i Windows startmeny. Flera program 
kan finnas. 

 
För att starta platsen: 

 Gå in i Windows Startmeny 

 Välj önskat program i menyn. 
 

4.4 Inloggning 

4.4.1 Inloggning Katalogdatabasen 

Inloggningsdialogen kommer upp, ange Ditt användarnamn och lösenord.  
Av säkerhetsskäl visas ditt lösenord som ***** när Du matar in det i fältet. Vill Du spara 
lösenordet tills nästa gång Du loggar in, bocka för rutan till vänster om ”Spara lösenord” genom att 
klicka med musen. Tryck OK för att logga in. Nu sker en kontroll i Marvin Servern att Du är behörig. 

 

 
 
 

4.4.2 Ändra lösenord 

Du kan ändra lösenordet genom att först fylla i ditt gamla lösenord i lösenordsrutan. Bocka sedan 
för rutan Ändra lösenord och tryck på OK. 
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Fyll i nytt lösenord och bekräfta det nya lösenordet genom att mata in det igen i rutan under. Tryck 
OK för att spara. 

 

4.4.3 Inloggning Telefoni 

En telefonist kan ha möjlighet att logga in sig till olika telefonistgrupper. Varje telefonistgrupp 
hanterar en viss slags trafik. t.ex. om företaget har två olika växelnummer kan en grupp av 
telefonister hantera det ena växelnumret och den andra gruppen hantera det andra anropsnumret 
samt inkommande omstyrda samtal och interna samtal från anknytningarna. Inloggningen sker 
därför i två steg där Du erbjuds möjlighet att välja vilken trafikmix Du ska arbeta med. 

 

 
 

Anm: Senast vald telefonistgrupp kommer alltid upp vid nästa inloggning. 
 

4.5 Öppna platsen för trafik 

Telefonistfönstret för Marvin visas på skärmen när Du angett korrekt användarnamn och lösenord. 
Förbindelsen mot AXE har öppnats. 

 

 
 

Öppna platsen genom att aktivera funktionen ”Öppna”. 
 

 
 

När platsstatusfältet indikerar ”Öppen” kan Du börja använda Marvin för samtalshantering. Ett 
headset visas i kopplingsbilden. 

 

4.6 Upptagenmarkering 

Om Du vill ha platsen öppen men ändå inte vill ha in någon inkommande trafik t.ex. då Du vill ringa 
ett utgående samtal kan Du markera platsen upptagen genom att välja funktionen för ”Upptagen”. 
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Antalet inloggade telefonister samt aktuell köstatus uppdateras kontinuerligt även när platsen är 
markerad ”Upptagen”. För att återgå till normalt läge väljer Du funktionen ”Upptagen” igen, 
platsen öppnas då åter för inkommande trafik. 

 

 
 

4.7 Stänga platsen 

För att stänga en öppen telefonistplats, välj funktionen för Stäng (”F2” i avsnittet om 
Funktionsmappning). Om Du är den sista platsen måste Du bekräfta att Du verkligen vill stänga 
platsen för trafik.  

 

 
 

Nattkopplingen aktiveras i detta fall. När platsen är stängd kan Du ej hantera någon trafik. 
 

4.8 Nattkoppla 

Automatisk nattkoppling sker när alla telefonister loggat ur. 

4.9 Avsluta arbetspass 

För att avsluta ett arbetspass i Marvin: 

 Tillse att eventuell telefonifunktion är stängd. 

 Välj menyval Avsluta under Arkiv-menyn. 

 Bekräfta med Ja. 
 

Du är tillbaka i Windows programcentral. 
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4.10 Driftstörning - Nödinloggning  

Om kontakten med Marvinkatalogen/servern av någon anledning är bruten kan du ändå logga in 
för att kunna sköta telefonin, det vill säga ta emot och förmedla samtal. Detta kallas 
nödinloggning. Efter nödinloggningen finns alla funktioner utom katalog-uppgifterna tillgängliga i 
telefonistplatsen. Nedan finns den dialogruta som då visas.  

 

  
  

Användarnamn och lösenord  
För att kunna logga in när kontakten med servern är bruten måste du använda ditt användarnamn 
och lösenord. De står tillsammans med platsnamn och licenskod i den Värdehandling som du fick i 
samband med leverans av telefonistplatsen. AXE-numret kommer redan att vara i fyllt (förutsatt 
att du tidigare har varit inloggad i platsen). Nedan finns den dialogruta som då visas. 

  

 
 

När Du är nödinloggad visas ej katalog och informationsfönster. Som backup kan Du då använda 
den säkerhetkopia i endera pappersformat eller i filformat som bör ha skapats (Se avsnittet om 
Säkerhetskopiering av katalogen) 
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5 Samtalshantering 

 
Det finns flera inställningar som påverkar detaljer i samtalshantering, t.ex. om funktionen 
AutoFörmedling eller AutoRing är aktiva. Dessa inställningar görs i funktionsmenyn ”Inställningar”. 
Vidare så beror trafikfallen av om företaget har beställt tjänsten ifråga, d.v.s. det krävs att 
företaget har tjänsten ”Omstyrning vid ej svar” för att motsvarande trafikfall ska inträffa. 

 
I följande beskrivning antas att: 

 

 AutoFörmedling ej är aktiverat (om den är aktiverad förmedlas samtalet direkt efter 
påringning startats). 

 AutoRing ej är aktiverat (om den är aktiverad startas påringning direkt om anknytningen 
är ledig).  

 
Användningen av Enter-tangenten på det numeriska tangentbordet är enligt följande: 

 Enter utför normalfallet i aktuellt trafikfall, t.ex. svara, kösätt etc. 

 Den funktion som Enter har för tillfället visas alltid i statusradens hjälpfält under vänster 
telefonifönster. 

 Kopplingsfall som avviker från normalfallet hanteras med Ctrl/Shift + Enter eller med en 
funktionstangent. 

 
Samtalshanteringen beskrivs i följande avsnitt: 

 

 2.1  Inkommande anrop 

 2.2  Förmedling 

 2.3  Nedkoppling 

 2.4  Parkering av samtal 

 2.5  Utgående anrop från telefonist 

 2.6  Seriesamtal 

 2.7  Konferenssamtal 

 2.8  Tandemsamtal 
 
 

OBS 
Textstorleken i de olika fönstren kan ställas individuellt av varje telefonist. 
De bilder som ingår i detta dokument är gjorda med liten textstorlek. 
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5.1 Inkommande anrop 

Ett inkommande anrop slår in i telefonistplatsen beroende på något av följande: 
 

 extern anrop till växelnummer 

 omstyrt anrop, anknytningen svarar ej 

 omstyrt anrop, anknytningen upptagen 

 omstyrt anrop, anknytningen hänvisad 

 internt anrop till växeln/direktanrop till telefonist 

 förfrågan/transport från annan telefonist 

 omstyrt anrop, VIP-lista och Svart Lista. 
 

Dessutom kan återanrop inträffa, dessa behandlas i avsnittet ”Förmedling”. 
 

Anropstyp framgår dels av vilken köindikator som visas på köstatusdelen, samt av vad som 
presenteras i vänster telefonifönster. 

 
Från inkommande anrop kan Du gå vidare till förmedling, nedkoppling, seriesamtal, 
konferenssamtal eller parkering. 
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5.1.1 Externt anrop till växelnummer 

 
 

Du får in ett externt anrop 
Vänster telefonifönster presenterar det namn och anknytningsnummer som motsvarar växelanrop 
(380).  
Telefonifönstret visar även inkommande A-nummer (018135927). 
Ringsignal hörs och ljudsignal i headset om Du valt dessa funktioner. 
Köindikatorn visar antal i kö om det finns flera samtal. 
I katalogfönstret kommer blanketten för anropsnumret upp. 
Informationsflikarna visar information om växelnumret. 
 
Besvara samtalet genom att trycka på Enter-knappen. 
Svara med det namn som motsvarar anropsnumret (normalt företagets namn) eller vänta tills 
motsvarande ljudprompt spelats upp.  
Om kunden vill bli kopplad se vidare under avsnittet ”Förmedling”. 

 
 

 
 

Att samtalets besvarats och att talförbindelse upprättats indikeras genom att kopplingsfältet visar 
en pil mellan telefonistens headset och vänstersidans telefonsymbol samt att ramen kring vänster 
telefonifönster blir blå.  
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OBS! Ett obesvarat anrop ringer normalt i 60 sekunder, därefter frånvaromarkeras 
telefonistplatsen. Samtal återgår till kön eller till annan telefonist. 

5.1.2 Omstyrt anrop till växeln, anknytningen svarar ej 

 
 

Kunden har ringt direktnumret till en anknytning som inte svarar och blir vidarekopplad till växeln. 
 

Vänster telefonifönster visar inkommande A-nummer samt omstyrningsorsak ”Ej svar”. 
 

Besvara samtalet genom att trycka på Enter-knappen. 
 

Höger telefonifönster visar Anknytningsnummer. 
Påringningen mot den anknytning som ej svarar fortsätter. 
Meddela den påringande att ingen svarar. Fråga om Du ska fortsätta att ringa på eller om Du ska 
koppla till någon annan. 
Om kunden vill ha fortsatt påringning tryck Enter 
Om kunden vill bli kopplad, rensa högersidan genom att trycka NH och se vidare under avsnittet 
”Förmedling”. 

 
OBS! Om en extern telefon eller anknytning ringer till en anknytning, som inte svarar, så blir 
samtalet omstyrt till telefonist efter en bestämd tid, default 30s. När samtalet kommer till 
telefonist och även efter telefonisten svarat fortsätter det att ringa på uppringd anknytning. Om 
den påringande svarar i läget när telefonisten är inkopplad blir det ett trepartssamtal. 

 

5.1.3 Omstyrt anrop till växeln, anknytningen upptagen 

 
 

Kunden har ringt direktnumret till en anknytning som är upptagen och blir vidarekopplad till 
växeln. 

 
Vänster telefonifönster visar omstyrningsorsak ”upptagen” samt inkommande A-nummer. 

 
Höger telefonifönster visar Anknytningsnummer, namn samt om det är kö till anknytningen 
(”Uppt”) eller ej (”Uppt utan kö”). När det är kö (”Uppt”) går det inte att kösätta. 

 
Ringsignal och ljudsignal i headset om funktionen valts. 
I Katalogfönstret kommer blanketten för anknytningen upp. 
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Informationsflikarna visar information om anknytningen. 
 

Besvara samtalet genom att trycka på Enter-knappen. 
Meddela den påringande att det är upptaget. Fråga om kö/meddelande. 
Hjälpfältet visar att ”Enter=kösätt” (Ctrl+Enter=Inbrytning). 
Om kunden vill bli kopplad till annan anknytning, rensa först högersidan och se vidare under 
avsnittet ”Förmedling”. 

 

5.1.4 Omstyrt anrop, anknytningen hänvisad 

 
 

Du får in ett omstyrt anrop till en hänvisad anknytning. 
 

Vänster telefonifönster visar anknytningsnummer, hänvisningsorsak samt inkommande A-nummer 
eller anknytningsnummer. 
Ringsignal och ljudsignal i headset om funktionen valts. 
I Katalogfönstret kommer blanketten för anknytningen upp. 
Informationsflikarna visar information om anknytningen. 
Besvara samtalet genom att trycka på Enter-knappen.  
Svara med ”Den ni söker…”. 
Se vidare under avsnittet ”Förmedling”. 
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5.1.5 Interna samtal/Direktanrop till telefonist 

En anknytning har slagit ”99” för växeln eller gjort direktanrop till en telefonists anknytning. 
 

 
 
 

Du får in ett anrop från en anknytning. 
 

Telefonifönstret visar anknytningsnumret. 
Ringsignal och ljudsignal i headset om funktionen valts. 
Katalogfönstret visar anknytningens blankett. 
Besvara samtalet genom att trycka på Enter-knappen. 
Se vidare under avsnittet ”Förmedling”. 
 

5.1.6 Transport/förfrågan från annan telefonist 

En telefonist på företaget har gjort ett direktanrop till en telefonists anknytning. 
 

 
 

Du får in ett anrop från en annan telefonist 
 

Telefonifönstret visar påringande telefonistens anknytningsnummer. 
Ringsignal och ljudsignal i headset om funktionen valts. 

 
Besvara samtalet genom att trycka på Enter-knappen. 
Se vidare under avsnittet ”Förmedling”. 
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5.1.7 VIP-lista och Svart lista 

Anknytningarna har möjlighet att skapa VIP-lista respektive Svart lista för att kontrollera 
inkommande trafik till anknytningen. Den påringande kan endera få talbesked ”Numret kan ej nås” 
alternativt styras om till annan anknytning eller till telefonist. 

Anm: Telefonisten har alltid möjlighet att gå förbi VIP-listor och Svarta listor. 

 

5.1.7.1 VIP-lista 

Alla nummer på VIP-listan släpps igenom till anknytningen om inte 
anknytningen är hänvisningskodad eller medflyttad. Andra som ej finns på 
VIP-listan kan styras om till telefonist. Anropet ser då ut som i bilden. 

 

 
 

Den inringande finns INTE på anknytningens VIP-lista vilket normalt innebär att anknytningen är 
upptagen och ej vill bli störd av andra än medlemmarna på VIP-listan. 

 

5.1.7.2 Svart lista 

Alla nummer på Svart lista spärras för att ringa till anknytningen. Om de styrs om till telefonist ser 
anropet ut som i bilden. 

 

 
 

Den inringande finns på anknytningens Svarta lista vilket normalt innebär att anknytningen INTE 
vill tala med den påringande. 

 
Hanteringen av denna typ av omstyrda samtal bör beslutas inom företaget innan tjänsten 
aktiveras med omstyrning till telefonist.  
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5.2 Förmedling 

Utgå från att det finns ett inkommande samtal i vänster telefonifönster och ingenting i höger 
telefonifönster. 
 
Tryck Enter för att besvara anropet.  
 
Förmedling till anknytning: 
Mata in anknytningsnummer eller välj från katalogfönster och tryck Enter. 
Statusraden visar ”ENTER=Ring Höger” (om AutoRing eller AutoFörmedling ej valts) och 
anknytningsnummer visas i höger telefonifönster. 
När det är en anknytning som förmedlingen sker till visas även information om anknytningens 
status. 
 
Beroende på anknytningens status fås ett av följande besked i höger telefonifönster: 
 

 Anknytning ledig (Om AutoRing eller AutoFörmedling används sker påringning direkt) (5.2.1) 

 Anknytning upptagen (5.2.2) 

 Anknytning hänvisad (5.2.3) 

 Anknytning medflyttad till annan anknytning (5.2.4) 
 

Förmedling till extern eller ge en anknytning en linje 
Förmedling till extern nummer kan göras dels genom att telefonisten slår numret eller att 
telefonisten kan ge linjen till anknytningen som då får kopplingston och kan slå numret själv.  
 

 Förmedling till externt nummer(avsnitt 5.2.5) 
 
Om väntan på påringningston 
Om man förmedlar samtal genom att trycka Enter så får man invänta påringning. För att undvika 
denna väntan kan man göra på två olika sätt: 

 Lägg ”Förmedla” som funktionstangent och använd denna för att förmedla samtalet. Hur 
man lägger en funktion på en funktionstangent finns att läsa i Användarguidens avsnitt för  
”Funktionsmappning”. 

 Välj Förmedla under menyn Telefoni och tryck därefter Enter.  
Obs! Detta gäller förutsatt att man har Autoförmedling och Autoring avslagna. 
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5.2.1 Ledig anknytning 

Anknytningen är ledig 
 

 
 

Tryck Enter (Om AutoRing ej aktiv). 

 
Texten ”Ringer” i stället för ”Ledig” visas nu i höger telefonifönster och 
anknytningen får påringningssignal. 

 

 
 

Hjälpfältet visar ”ENTER=Förmedla” (för att förmedla samtalet). 
 

Om Du vill kan Du vänta till dess anknytningen svarar. 
 

 
 

Hjälpfältet visar ”ENTER=Förmedla”. 
 

Tryck Enter. Vänster och höger sidan rensas och samtalet är färdigförmedlat. 
 
Om anknytningen ej svarar inom 30 sekunder sker återanrop till telefonist. 

 

5.2.1.1 Återanrop p.g.a. att anknytning ej svarar.  

Samtalet kommer tillbaka till platsen efter 30 sekunder om anknytningen ej svarar. 
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Vänster telefonifönster visar att det är ett återanrop samt inkommande A-nummer. 
Höger telefonifönster visar sökt anknytning. 
Ringsignal och ljudsignal i headset om funktionen valts. 

 
Besvara återanropet genom att trycka Enter-knappen.  
Meddela den uppringande och välj sedan Enter-knappen för att påbörja ny påringning mot 
anknytningen alternativt rensa högersidan med Nedkoppling Höger (NH) och gör därefter ett nytt 
förmedlingsförsök till annan anknytning eller koppla ned samtalet. 

  

5.2.2 Upptagen anknytning 

 
 

Anknytningen är upptagen. 
Höger telefonifönster visar Anknytningsnummer, namn samt om det är kö till anknytningen 
(”Uppt”) eller ej (”Uppt utan kö”). När det är kö (”Uppt”) går det inte att kösätta. 
Statusraden visar ”ENTER=Kösätt” (Ctrl+Enter för inbrytning, Shift+Enter för kösättning med 
avisering) 
Meddela den uppringande och välj sedan något av ovanstående alternativ eller, nedkoppling 
alternativt nytt förmedlingsförsök till annan anknytning efter att först rensat högersidan med 
Nedkoppling Höger (NH). 

 

5.2.2.1 Kösätt 

Om alternativet kösätt väljs (Enter) så försvinner samtalet från telefonistplatsen. Den uppringande 
står i kö mot anknytningen. Om anknytningen ej blir ledig inom 60 sekunder sker ett återanrop till 
telefonisten. 

 

5.2.2.2 Återanrop efter kösättning 

Om den upptagna anknytningen ej blivit ledig sker återanrop till telefonisten 
 

 
 

Besvara Återanropet med Enter. Om den uppringande vill fortsätta vänta så välj Enter för fortsatt 
kösättning. 
Om den uppringande vill tala med någon annan koppla ned höger sida med NH, och förmedla till 
en ny anknytning. 
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5.2.2.3 Kösätt med avisering 

Tryck på Shift-tangenten. Hjälptexten för Enter ändras till ”Kösätt med avisering”. 
 

 
 

När alternativet kösätt med avisering väljs (Shift+Enter), så försvinner samtalet från 
telefonistplatsen. Den uppringande står i kö mot anknytningen. 

 

5.2.2.4 Avisering av kösatt samtal 

Om anknytningen blir ledig kommer samtalet att slå in till telefonisten som ett återanrop med 
information om att det är en avisering. Telefonisten kan då avisera anknytningen om att det 
kommer ett samtal, innan den påringande kopplas fram.  

 

 
 

Besvara samtalet med Enter.  
Koppla till anknytningen med Enter, Vänta på svar från anknytningen. Fråga om anknytningen vill 
ta emot samtalet. 

 
 

5.2.2.5 Inbrytning 

Om samtalet är så viktigt att inbrytning ska göras på anknytningens pågående samtal tryck Ctrl. 
Hjälptexten ändras till ”Enter=Inbrytning”. 

 

 
 

När inbrytning väljs (Ctrl+Enter eller funktionsknapp) kopplas telefonisten in i samtalet hos den 
sökta anknytningen på högersidan.  

 
En trepartskoppling mellan telefonist, högersidans anknytning och den som denne talade med 
skapas. En trepartston indikerar detta för alla parter.  

 
Informera den sökta anknytningen om det väntande samtalet. 
Fråga om det ska accepteras eller ej. 
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Anm: För att kunna förmedla samtalet måste den ursprungliga externa parten kopplas bort genom 
att denne lägger på. Alternativt kan telefonisten bryta bort den externa parten genom att återigen 
aktivera funktionen Inbrytning. 

 
När den externa parten kopplats bort, tryck Enter för att förmedla. 

 
Om samtalet ej accepteras, Rensa högersidan med NH, och meddela den uppringande orsaken 
samt utför eventuell kösättning. 

 

5.2.3 Hänvisad anknytning 

 
 

Statusraden visar ”ENTER=Förbigång”. 
Fråga kunden vad som önskas: förbigång eller förmedling till annan anknytning. 
Om förmedling mot annan önskas, koppla ned högersidan med NH. 

 

5.2.3.1 Förbigång mot hänvisad 

 
 

Vid förbigång kan anknytningen vara endera ledig eller upptagen. Detta hanteras på samma sätt 
som om anknytningen ej skulle varit hänvisad. 
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5.2.4 Medflyttad anknytning 

5.2.4.1 Anknytningen medflyttad till anknytning som är ledig 

 
 

Statusraden visar ”ENTER=Förmedla”, ”Shift +Enter=Förbigång”. 
Meddela eventuellt att den påringande anknytningen är medflyttad internt. 
Välj påringning eller att gå igenom mot ursprungligt nummer. 

 

5.2.4.2 Anknytningen medflyttad till anknytning som är upptagen 

 
 

Anknytningen medflyttad till anknytning som är upptagen. 
Statusraden visar ”ENTER=Kösätt”, ”Ctrl+Enter=Inbrytning”. 
Anm: Förbigång måste Du välja från Telefoni-menyn eller via funktionsknapp. 
Meddela den påringande och välj alternativ. 

 

5.2.4.3 Anknytningen medflyttad till externt nummer 

 
 

Anknytningen medflyttad till externt nummer. 
Statusraden visar ”ENTER=Förmedla” 
När anknytningen är medflyttad externt startar påringningen direkt. 
Anm: Förbigång måste Du välja från Telefoni-menyn eller via funktionsknapp. 
Meddela den påringande och välj alternativ. 

 

5.2.5 Externt nummer 

 
 

Det inkommande samtalet behöver förmedlas till ett externt nummer. 

TestVäxeln 
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Slå linjevalskod (vanligen 00) samt hela numret inklusive riktnummer (Du måste stå i första fältet i 
sökfönstret).  
Tryck Enter för att ringa höger. 

 
Om Du ska koppla till en anknytnings mobilnummer eller direktnummer så kan Du ringa från 
katalogfönstret, se avsnitt ”Katalogsökning”. 

5.2.5.1 Ge linjen till anknytningen 

En specialversion av extern förmedling är att telefonisten ger linjen till anknytningen som då slår 
nummret själv. Om en anknytning har räckviddsbegränsning, det vill säga att vissa nummer är 
spärrade, så kan i detta fall anknytningen använda telefonistens räckviddsbegränsare i stället. 
Kostnaden för samtalet kommer på anknytningen. 
OBS fungerar inte från en extern telefon. 
 
Gör så här för att ge den uppringande anknytning en linje. Moment 1 och 2 görs i en följd.(Lägg 
gärna in funktionen Förmedla på en funktionstangent) 
 

1. Utför: Slå 00 och tryck ”Enter”.     Resultat-: Texten ”Ringer” visas i den högra rutan på 
skärmen och i statusraden. 

 
2. Utför: Tryck funktionstangenten för att förmedla eller gå in under meny ”Telefoni” och välj 

förmedla . Resultat: Anknytningen får kopplingston och kan slå önskat nummer utan att slå 
00. 

 

5.3 Nedkoppling 

5.3.1 Telefonisten kopplar ned först 

Telefonisten kan koppla ned vänster eller högersida med NV resp. NH. Om samtal finns på båda 
sidor och vänster kopplas ned, flyttas högersidan till vänstersidan. 
Anm: NV och NH rensar även sökfälten vid nedkoppling. 

 

5.3.2 Andra sidan kopplar ned först 

Om samtalet var ett inkommande samtal kopplas det ner helt. Om samtalet var ett utgående 
samtal till en anknytning, återgår samtalet att visa status t.ex. ”Ledig”. Telefonisten måste själv 
koppla ned för att samtalet ska försvinna helt. 
Om samtal finns på vänster och högersida, och vänster sida blir tom, kommer 
högersidans samtal att flyttas till vänstersidan. 

 
I övriga fall försvinner samtalet ur platsen. 

 

5.4 Parkering av samtal 

Ett samtal på vänstersidan kan parkeras på någon av parkeringspositionerna 1 – 6 genom att: 
 
1. Välja någon av funktionerna för Parkering 1..6 Funktionsknapp eller Ctrl1..6 på numeriska 

tangentbordet eller genom att klicka på en ledig parkeringsposition.  
Anm: Parkerat samtal markeras med blå färg, se bilden nedan. 
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2. Samtalet plockas därefter upp när telefonisten så önskar genom att återigen välja någon av 

funktionerna för Parkering 1..6 (alternativt funktionsknapp eller klicka med mus på 
parkeringspositionen). 
Anm: Efter 60 sekunder börjar parkeringspositionen att blinka genom att ändra utseende på 
parkeringspositionen, se nedan. 

  

 
 
 

Anm: Om telefonisten önskar få information om parkerade samtal och hur länge parkering pågått 
kan musmarkören placeras över parkeringspositionen.  

 
OBS! Ett samtal kan parkeras endast om högersidan är tom! 

 

5.5 Utgående anrop från telefonist 

När telefonistplatsen är öppen kan telefonisten ringa utgående samtal både externt och internt. 
Tillvägagångssättet är som vid förmedling av samtal med den enda skillnaden att det första 
samtalet hamnar på vänstersidans telefonifönster. 

 
Exempel på utgående anrop från telefonist: 

 

 
 

 
Anm: Det är lämpligt att markera platsen som upptagen för att förhindra inkommande anrop när 
Du ska göra ett utgående samtal. 

 
För utgående externa samtal och samtal till ledig eller hänvisade/medflyttade anknytningar är 
hanteringen precis som för förmedlade samtal med den enda skillnaden att samtalet visas i 
vänster telefonifönster. 
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5.5.1 Utgående från telefonist till upptagen anknytningen  

Telefonisten ringer en anknytning som är upptagen. 
 

 
 

Hjälpfältet visar ”Enter=Bevaka”, ”Ctrl+Enter=Inbrytning”. 
 

Välj alternativ, hanteringen av övervakning är som för kösättning med avisering men med den 
skillnaden att det är telefonisten själv som är kösatt. 

 

5.5.2 Bevakning 

När anknytningen blir ledig kommer samtalet till telefonistplatsen. 
 

 
 

Välj Enter för påringning eller NV - Nedkoppling vänster om Du ej vill utföra påringning.  
 

5.6 Seriesamtal 

Ett inkommande samtal kan markeras som seriesamtal. Vid seriesamtaI återkommer samtalet till 
växeln varje gång den uppkopplade anknytningen lägger på, så att ett nytt samtal kan förmedlas 
utan att den inringande personen behöver ringa upp igen. Seriemarkeringen tas bort på samma 
sätt som den slås på. 

 
När ett samtal är markerat som seriesamtal indikeras detta genom en markering till vänster om 
headsetfiguren i statusfältet. 

 

 
 

Förmedling av seriesamtal hanteras i övrigt på samma sätt som vanliga samtal.  
När den uppkopplade anknytningen lägger på och samtalet kommer tillbaka till växeln indikeras 
seriesamtalet som ett återanrop med seriesymbolen aktiv. 
Seriesamtal fungerar endast vid förmedling mot anknytningar. 

 

5.7 Konferenssamtal 

Du kan när det finns samtal i vänstersidan starta en flerpartskonferens genom att använda 
funktionen Konferens. När denna funktion är aktiv indikeras det med en symbol till höger om 
headsetfiguren i statusfältet.  
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För varje deltagare som skall läggas till konferensen måste Du ringa på samma sätt som vid normal 
förmedling. 

 

 
 

Enter frigör högersidan och samtalet som finns på denna sida adderas till konferensen. När 
samtliga deltagare är förmedlade kan telefonisten lämna konferensen genom att trycka NV - 
Nedkoppling vänster.  
Observera att när Du går ifrån konferensen kan den inte tas tillbaka, och inga fler deltagare kan 
läggas till. 

5.8 Tandemsamtal 

Centrex erbjuder möjlighet till tandemringning, d.v.s. att Du knyter ytterligare ett nummer (annan 
anknytning eller externt nummer) till en anknytning. Den anknytning för vilken tjänsten aktiverats 
kallas masteranknytning. Vid påringning mot masteranknytningen ringer det mot bägge numren 
samtidigt (tandem). 

5.8.1 Ledig masteranknytning 

I telefonistplatsen indikeras normalt enbart påringning mot masternumret. Det vill säga att 
samtalet är helt identiskt med ett vanligt samtal utan tandemfunktion. 

5.8.2 Upptagen masteranknytning 

 
 

Om masteranknytningen är upptagen kan ändå påringning mot tandemnumret göras. Texten 
”Tandem” visas i Telefonifönstret för att indikera att påringning kommer att ske mot 
tandemnumret. 

5.8.3 Samtal besvaras av tandemanknytning 

 
Om samtalet besvaras på masteranknytningen ser allt ut som för en vanlig förmedling. Om 
däremot samtalet besvaras i tandemanknytningen visas tandemanknytningens nummer. 

 

5.9 Pendling 

Pendling kan ske mellan höger och vänster sida samt trepart. 
Om det finns samtal i bägge telefonifönstren kan Du välja vilken sida som telefonisten ska ha 
talförbindelse med genom att välja funktionen för Tal Vänster (TV-knappen) för vänster sida 
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respektive funktionen för Tal Höger (TH-knappen) för höger sida. Om samma knapp väljs 2 gånger 
skapas trepartskommunikation.  
Trepartskommunikation kan förutom enligt ovanstående metod skapas genom att välja 
motsvarande funktionsknapp. Talförbindelsen visas i kopplingsfältet enligt nedan. 

 
           
            

            
 

 
 

 

 
 

 

TREPART TAL VÄNSTER SIDA 
 

TAL HÖGER SIDA 
 

 
  

5.10 Sekretess 

Om Du inte vill att kunden ska kunna höra Dig, t.ex. vid en förfrågan till en person i samma rum, 
kan sekretessfunktionen användas. Detta innebär att din mikrofon kopplas bort men att Du 
fortfarande kan höra kunden. 
Aktivera sekretess genom att trycka på funktionstangenten. Sekretess indikeras med en 
överkorsad mikrofon enligt nedan. 

 

 
 

Deaktivering görs på motsvarande sätt som aktivering. 
 

5.11 Tonvalssignalering (DTMF) 

Med funktionstangent eller menyval kan tonvalssignalering aktiveras/deaktiveras om ett eller två 
samtal finns aktiva i platsen. I detta läge visas sidan med aktiv DTMF med gul ram. Varje 
tangenttryckning resulterar i detta fall med att en DTMF-signal sänds iväg. Inga andra tecken än 
siffrorna 1-9 samt * och # accepteras i detta läge. 

 

 
 

5.12 Felmeddelanden i statusraden 

Orsaken till att vissa telefonifunktioner inte går att utföra i alla trafiklägen, indikerades  med ett 
pip samt med en text i statusfältet. 

 
Nedan finns de vanligaste felmeddelandena med exempel på varför de kan inträffa: 
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• Otillåtet val Detta är det vanligaste av felmeddelandena. ”Otillåtet val” visas t.ex. då  
telefonisten tryckt en gång för mycket på NV-tangenten. 

• Nummer saknas Visas t.ex. då vidarekoppling vid ej svar har valts på en anknytning 
A med vidarekoppling till anknytning B. Då telefonisten ringer till A och kopplas 
vidare till B så står det i statusfältet ”Enter = Förbigång”, men trycker telefonisten 
Enter så sker ingen förbigång utan istället visas i statusfältet felmeddelandet 
”Nummer saknas”. Detta är ett känt fel. 

 
Mindre vanliga felmeddelanden 
• För många siffror Inträffar om fler än 256 tecken har skrivits in, vilket kan bli fallet 

om man har valt DTMF-läge. 
• Kan ej parkera samtal Inträffar om man försöker plocka upp ett parkerat samtal när 

man har ett samtal i vänsterfönstret. 
• Kan ej återhämta samtal Inträffar om man klickar på en av ikonerna för parkerat 

samtal utan att man har något samtal parkerat. 
• Förbigång ej möjlig, vänster 
• Förbigång ej möjlig, höger 
• Samtal saknas 
• Internt fel vid förbigång 
• Spårningstjänst ej tillgänglig Tjänsten är ej aktiv och måste aktiveras av Telia. 
 

Felmeddelande som indikerar fel i AXE  
• Kan ej deaktivera sekretess 
• Kan ej aktivera sekretess 
• Kan ej aktivera tonval 
• Kan ej sända tonval 
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6 Katalogsökning 

Företagsadministratören kan göra inställningar som bestämmer vilka fält från persondatabasen 
som ska visas i katalogfönstret. Du kan själv bestämma vilka flikar som visas i informationsfönstret. 

 

6.1 Automatisk sökning vid inkommande samtal 

När ett samtal kommer till dig som telefonist, görs automatiskt en sökning och Du får upp ett eller 
flera sökresultat med information om den sökta anknytningen eller företagets namn. Om det finns 
flera personer med samma anknytningsnummer fås flera resultat. Det först hittade namnet visas 
dessutom i telefonifönstret. Om man vill ha ett bestämt namn som alltid visas i telefonifönstret 
("huvudanknytningen") kan detta göras genom att markera de andra ankytningarna som 
"sekundära anknytningar". Se hur man gör detta i kapitlet ”Katalogadministration”. 

 
Omstyrda samtal från externa nummer, presenteras också i sökresultatet som om samtalet kom 
från en anknytning, med skillnaden att sökning i databasen sker mot fältet ”Alternativt 
telefonnummer” eller ”Mobiltelefon” beroende på riktnummer.  
Vid omstyrning från UM-system måste hela telefonnumret inklusive riktnummer anges. 

 
Dessutom finns ytterligare information i informationsfönstret, t.ex. fasta meddelanden, 
underärenden, organisationstillhörighet, hänvisningar m.m. 

 

6.2 Manuell sökning med eller utan automatisk sökstart 

Beroende på den uppringandes önskemål kan Du göra nya sökningar i katalogen. Sökningen kan 
utföras helt manuellt genom att fylla i en eller flera sökfält i sökfönstret och därefter aktivera 
sökning (endera med Enter eller funktionsknapp). Sökningen kan också utföras med automatisk 
sökstart efter avslutad inmatning av önskad sökprofil. Den automatiska sökningen startar efter det 
att antalet inmatade giltiga tecken samt tidsfördröjningen efter sist inmatat tecken uppnåtts. Du 
väljer dessa två startkriterier genom menyval. Observera att det totala antalet tecken gäller för 
samtliga sökfält tillsammans. Om Du vill söka under tiden som Du kopplar ett samtal, använd 
funktionsknappen eftersom Enter kan ha betydelse för samtalskopplingen. 

 
Om Du skriver enbart siffror följt av Enter i det första fältet kommer uppringning att göras mot 
numret som om det vore ett anknytningsnummer. 

 
Vilka fält som ingår i sökprofilen kan bestämmas av företagsadministratören. Denne kan också 
välja i vilken ordning fälten ska förekomma. Det är också valbart om det ska finnas ett eller två 
namnfält (förnamn och/eller efternamn). 

 
Det första fältet bör inte bestå av enbart siffror eftersom det då kommer att tolkas som 
anknytningsnummer om Du fyller i det och trycker Enter utan att först byta fält. 

 

 
 

Exempel: 
Om Du står i Efternamn/Nr och skriver bara siffror och därefter trycker Enter kommer uppringning 
och sökning att göras mot detta anknytningsnummer.  
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6.2.1 Flytta mellan fält i sökfönstret 

TAB gör att Du flyttar till nästa fält. Om Du vill flytta tillbaka till det föregående fält kan Du trycka 
Shift+TAB.  
Om ett fält är av typen ”Nummer”, d.v.s. bara får innehålla siffror, och en bokstavstangent trycks 
ned, kommer detta tecken automatiskt att skrivas i nästa fält som inte är ”Nummer”. 

 
Anm: För att komma tillbaka till första fältet i sökfönstret kan Du när som helst trycka på Esc-
tangenten. Om Du är inne i en meny kan Du behöva trycka flera gånger. 

 

6.2.2 Rensa sökfälten 

Det finns en fördefinierad funktion ”Rensa Sökfält” bland katalogfunktioner för att rensa både 
sökresultat och sökprofil. 

 

6.2.3 Sökning på namn inklusive alternativ stavning 

Om företaget enbart använder ett sökfält för namn (för eller efternamn) ska sökningen skrivas 
som ”Andersson Sven” i detta sökfält (efternamn-först) eller som ”Sven Andersson” (förnamn-
först). Givetvis kan respektive namn förkortas godtyckligt mycket, t.ex. ”s a”. Om Du valt 
efternamn-först varianten men vill söka på ett förnamn skall Du skriva ett mellanslag före 
förnamnet, t.ex. ”  Sven”.  

 
Om företaget har separata fält för förnamn och efternamn skrivs namnen i var sitt fält och sökning 
kan även ske på dubbelnamn t.ex. förnamn = ”Sven Åke” och efternamn ”von Fersen”. 

 
Vid sökning på för och efternamn sker sökning även mot den alternativa stavningen för dessa 
namn. 

 
Exempel: 
En person heter Bert Carlzon och är inlagd i persontabellen med detta namn. Som alternativ 
stavning har Du angett Karlsson i ett av de alternativa efternamnsfälten. Om Du söker efter ”Ka B” 
kommer ”Carlzon Bert” att hittas. 

 

6.2.4 Fonetisk sökning på namn 

Förutom en alternativ stavning kan en ljudhärmande sökning göras på för och efternamnsfälten. 
Denna aktiveras genom att avsluta sökbegreppet (förnamn och/eller efternamn) med paragraf (§). 

 
Ex: Samma Bert Carlzon. 
Sök efter ”karl§”. Denna sökning hittar namnet Carlzon. 
Fonetisk sökning görs enbart för normalstavningen av namnet. 

6.2.5 Sökning i Organisationsträd 

Om Ditt företag beskriver sin organisation i ett organisationsträd och Du ska söka en person 
utifrån organisationstillhörighet så ska Du fylla i sökfältet för organisation. 
Detta kan göras på flera olika sätt beroende hur Din organisation ser ut och beroende på hur Du 
ställt in Din sökprofil. Under tiden Du skriver in organisationsbeteckningar kontrollerar 
programmet att det Du skriver verkligen existerar. Om Du skriver in något som inte finns byter 
texten färg till röd för att visa att Du skrivit fel. 

 
Antag att din organisation ser ut som i bilden nedan. 
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För att hitta personer som tillhör organisationsdelen ”Webdoktorn.uppsala.support.avd2” kan Du 
göra på några olika sätt som beskrivs nedan. 

 

6.2.5.1 Förkortningar 

Du kan alltid förkorta alla beteckningar så länge det Du skrivit är tillräckligt signifikant för att 
programmet ska kunna välja rätt organisationsgren. 
Du kan t.ex. skriva ”w u s avd2” för att hitta de sökta personerna. Om Du förkortar så mycket att 
det finns flera alternativ väljs det alternativ som ligger längst upp i organisationsträdet, d.v.s. om 
Du skriver ”w u s a” så söker Du bland personer i ”webdoktorn uppsala support avd1”. 

 

6.2.5.2 Hoppa över organisationsled 

Du kan hoppa över hela led i organisationsträdet. Om organisationsdelens namn är unikt i 
organisationen räcker det att skriva detta. T.ex. så räcker det att skriva avd3 för att hitta personer i 
”webdoktorn uppsala support avd3” eftersom det bara finns en avd3 i hela organisationen. I 
denna organisation hittar Du den sökta avd1 i uppsala genom att skriva ”u avd1”. 
Du behöver aldrig skriva in beteckning på roten i organisationsträdet ”webdoktorn” eftersom den 
alltid är lika för alla organisationsdelar. 

 

6.2.5.3 Använda sökprofilen 

Du kan ha fyllt i en sökprofil i förväg från katalog-menyn. 
t.ex. kan Du fyllt i den med ”webdok upp”. 

 
För att söka på personer i avd1 behöver Du bara skriva ”sup avd1” i sökfältet för organisation så 
kommer programmet att automatiskt lägga ihop sökprofilen med det inmatade och göra sökning i 
”webdok upp sup avd1”. 

 

6.2.5.4 Inte använda sökprofilen 

Om Du har en sökprofil enligt ovan men inte vill använda denna kan Du skriva in en ”.” först i 
sökfältet. I så fall används ej det som står i sökprofilen. 
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6.2.5.5 Sök genom att klicka med mus 

Du kan göra organisationssökning med mus från organisationsfliken. Dubbelklicka på en 
organisationsdel för att söka fram alla personer som finns i denna del. 

 

6.2.5.6 Sök på alla organisationsdelar med samma namn 

Om Du har en organisation med en organisationsdel ”ekonomi” placerad i olika grenar men vill ha 
ett sökresultat för alla personer som är kopplade till ekonomi så ska Du skriva ”ekonomi§” i 
sökfönstret (i analogi med fonetisk sökning) 

 

6.2.5.7 Sök enbart i en viss organisationsnod 

Om Du vill söka på alla på en viss organisationsnivå ska Du skriva t.ex. ”u sup.”, d.v.s. avsluta 
sökvillkoret med punkt för att markera att Du ej vill se underliggande organisationsdelar. Då visas 
enbart personer som till hör organisationsnivå ”uppsala support” och ej de som finns för avd1, 
avd2 och avd3. 

 

6.2.6 Speciella sökprofiler 

Följande specialsökningar finns: 

 Sök alla  

 Sök meddelande väntar 

 Uppdatera personinfo (sök om markerad katalogpost) 
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6.2.7 Detaljerad sökning 

Använd detaljerad sökning för att söka efter begrepp som ej finns i sökfönstret. 
Tryck på funktionstangenten för detaljerad sökning.  

 

 
 

De fält som visas här är inställt för företaget och visas med de begränsningar som telefonistens 
behörighetsnivå sätter. 
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 Datumsymbol för datumstyrd hänvisning (BLÅ=Hård 
hänvisning) 

 Datumsymbol för datumstyrd hänvisning (GUL=Mjuk 
hänvisning) 

 Klocksymbol för klockstyrd hänvisning (BLÅ=Hård 
hänvisning) 

 Klocksymbol för klockstyrd hänvisning (GUL=Mjuk 
hänvisning) 

 Pilsymbol för hänvisad tills vidare (BLÅ=Hård hänvisning) 

 Pilsymbol för hänvisad tills vidare (GUL=Mjuk hänvisning) 

 ”Häftstiftsymbol”, anger poster uppringda från katalogen 

6.3 Sökresultat i katalogfönstret 

 
 

Om anknytningen är hänvisad visas orsaken i klartext i sökresultatfönstret i kolumnen för 
hänvisning (alltid den 1:a kolumnen). Hänvisningen visas med en symbol samt en textinformation, 
t.ex. lunch,  samt upplysning om klockslag eller datum för återkomst.  

 
Hänvisningsstatussymbolernas betydelse är följande: 
 
Ikonuppsättningar 

 
Standard Klassisk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

För tidstyrda hänvisningar som gjorts med angiven återkomsttid visas först klockslaget för 
återkomsttiden i timme och minut d.v.s. "tt:mm"  t.ex. 13:45.    

 
För datumstyrda hänvisningar som gjorts med angivande av återkomstdatum visas för närvarande 
som (dag månad) "D mmm" , t.ex. 15 nov betyder den 15:e november. 

   
Hänvisningar som normalt görs med angivande av återkomsttid samt hänvisningen "Gått för 
dagen" upphör alltid vid midnatt. 

 
En brevsymbol visar att en person har meddelanden som väntar. 
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6.3.1 Navigera i sökresultatlistan 

Pil upp/ned Flytta markören till nästa/föregående rad i Katalogfönstret. 
Pil hö/vä  Flytta mellan informationsflikarna 
Pg Upp/Ned  Flytta markören en hel sida upp/ned 
TAB  Flytta markören mellan fälten i sökprofil, katalog- och informationsfönstren. 
Shift+TAB Som TAB fast omvänd ordning. 
Ctrl+TAB Flytta markören mellan sökprofil, katalog- och informationsfönstren. 

Anm: Funktionen ”Växla fönster” (Ctrl+TAB) kan läggas på en 
funktionsknapp (genom funktionsmappning). 

Esc Gå till sökfönster 
Home Flytta markören till första raden. 
End Flytta markören till sista raden. 
Ringa upp För att ringa upp anknytning – tryck Enter, eller högerklicka för att få upp 

funktionsmenyn. 

 

6.3.2 Funktionsmeny i Katalogfönstret 

Du kan aktivera funktionsmenyn för katalogposten genom att klicka på höger musknapp eller 
använda Meny-knappen. 

 

 
 
 

Ringa alternativa nummer i katalogen 
I menyn visas en lista med tillgängliga nummer för den markerade posten. Välj nummer och ring 
med Enter.  

 

 
 
 

Sök samma 
Funktionen aktiveras genom att klicka på de blåmarkerade rubrikerna i Sökfönstret eller genom 
att välja önskat menyval under ”Sök samma”. Därigenom listas alla katalogposter som har den 
egenskapen gemensam med den markerade posten, t.ex. ”Organisation”, ”Efternamn”, ”Ärende”.  
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Funktionerna Sök samma 1…Sök samma 7 kan även mappas som funktionstangenter. 
 
Snabbval 
Ett antal av ofta använda funktioner, som även finns i menyraden, ingår för att underlätta arbetet. 
Funktionerna beskrivs i respektive meny samt i tillhörande avsnitt. 
 
Skriv ut 
Funktionen ger möjlighet att skriva ut den information som visas på skärmen för en eller flera 
poster. Utskriftsformatet är fast och används för att enkelt få ut data för valda poster. 
 
Radera Telefonistödslösenord 
Har ingen funktion i Midi. 

6.3.3 Sortering 

Genom att klicka på respektive kolumnrubrik i Katalogfönstret sorteras sökresultaten därefter. 
Förutom detta finns stöd för att sortera efter katalogfältet ”sorteringsprioritet”. Denna funktion 
finns som funktionstangent och kan även tilldelas en funktionstangent. 
Sökresultatet sorteras då efter det numeriska värdet i detta fält. 

 

6.3.4 Visa detaljinformation 

För att se sådana data från persondatabasen som ej finns i Katalogfönstret, d.v.s. 
detaljinformation; dubbelklicka, tryck på funktionstangent eller välj detaljinformation från någon 
meny. 
Detaljinformationen visas endera som en egen dialog eller integrerad med sökresultatet beroende 
på vilket Du valt i menyvalet under Inställningar-menyn. 

 

6.3.4.1 Detaljinformation som egen dialog 

Den översta rullgardinsmenyn innehåller uppgift om vem som skapat respektive senast ändrat 
information för anknytningen. 
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Anm: Utan att stänga Detaljinformationsfönstret kan Du välja bland anknytningarna i 
sökresultatfönstret. 
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6.3.4.2 Detaljinformation integrerad i sökresultatet 

Detaljinformationen visas integrerad till höger om sökresultatet. 
 
Anm: Tryck Ctrl + pil upp / ned för att bläddra upp/ned i detaljinformationslistan. 
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6.4  Informationsfönstret 

I informationsfönstret visas under flikar olika typer av meddelanden. Normalt visas bara 
meddelandenas rubriker. Om mer information finns att få visas tecknen ~~~ efter rubriktexten. 
Öppna i så fall meddelandet genom att trycka Enter, eller dubbelklicka med musen. Om ett fönster 
inte är tillräckligt stort för att visa all information, visas tecknen … sist i fältet. Hela texten kan i så 
fall läsas genom att placera muspekaren ovanpå fältet. 

 

6.4.1 Informationsfliken 

Här finns informationsmeddelanden till telefonist samt hänvisningsmeddelanden för aktuella 
hänvisningar. 

 

 
 
Ikonuppsättningar 
Standard   Klassisk 
 
Direkta hänvisningar, aktiva 

   
hård  mjuk 
 
 
Direkta hänvisningar, fördröjda ej aktiva 

   
hård  mjuk 
 
 
Schemalagda 

     
aktiv   hård    mjuk 
 
 
Meddelanden 
 

 
meddelande till telefonist 
 

 
meddelande till anknytning 

 blått H = hård 
gult H = mjuk 

 

 

 

 blått S = hård 
gult S = mjuk 
 

 

 blått S = hård 
gult S = mjuk 
 

 

 

 Informationsmeddelanden ger 
information om en anknytning, t.ex. 
telefontider. 
 
blått M = meddelande till telefonist 
grönt M = meddelande till 
anknytning 
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6.4.2 Väntande meddelanden 

Denna flik innehåller meddelanden som ska skickas till anknytningen. 
 

 
 

Brevsymbol för manuellt meddelande till anknytning. 
 

När ett manuellt meddelande hanterats, klicka i rutan ”Markera” (som läst) och spara med OK 
eller Utför. Meddelandet kommer efter det att återfinnas i fliken ”Behandlade meddelanden”. 

 

 
 

6.4.3 Behandlade meddelanden 

Denna flik innehåller meddelanden som har skickats till anknytningen automatiskt via E-post eller 
manuellt.  

 

 
 

Dessa sparas en viss tid efter avsändandet. Denna tid kan ställas av systemadministratören. 
 

6.4.4 Borttagna meddelanden 

Här kan Du se meddelanden som raderats. Dessa meddelanden ligger kvar en viss tid, som kan 
ställas av systemadministratören. 
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6.4.5 Hänvisningar 

Här visas alla hänvisningsmeddelanden, såväl aktiva som planerade framtida hänvisningar. 
 

6.4.6 Sökordsfliken 

I denna flik visas katalogpostens samtliga ärenden/sökord i bokstavsordning och med 
huvudsökordet först. 

 

 
 

6.4.7 Organisationfliken 

Här visas katalogpostens position i organisationen. 
 

 
 

6.4.8 Borttagna hänvisningar 

Här visas hänvisningar en viss tid efter borttagandet. Denna tid kan ställas av 
systemadministratören. 
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7 Meddelandehantering 

Om Du ej vill använda mus i meddelandedialogen kan Du flytta mellan fälten med TAB och göra val 
i kryssrutor med mellanslagstangenten. 

 
Anm: Funktionen att kunna skicka Epost är en tilläggstjänst för Marvin Midi och är deaktiverad om 
företaget inte har denna tjänst. Om tilläggstjänsten finns, men en vald person inte har någon 
Epostadress är valet på liknande sätt deaktiverat. 

7.1 Skapa och sända ett meddelande 

När Du valt en eller flera anknytningar, tryck Insert eller välj funktionen ”Nytt meddelande” från 
någon meny, varefter meddelandefönstret visas. 

 
Alternativt kan Du här använda ikonen för Email  som visas i Telefonifönstrets statusrad. 

 

 
Endast de meddelandealternativ som är möjliga är öppna. I bilden TS/Manuell och Telefonist. SMS 
och fax är inte möjliga här. 

 

7.1.1 Sända meddelande till anknytning 

Skriv in önskat meddelande och välj på vilket sätt meddelandet ska sändas till de valda 
personerna. Välj mellan någon/några av Epost (om tjänsten finns) eller TS/manuell och tryck Utför 
eller OK. 

 
TS/Manuell betyder att meddelandet måste läsas av telefonist till anknytningen. Det sparas under 
fliken "Väntande meddelanden". 

 
Anm: Typsnittet i meddelandefönstret kan ändras via dialogen ”Användarinställningar, flik 
Teckensnitt”. Välj ”Meddelandetext” och ange önskat typsnitt och storlek. 
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Ångra ett inskrivet meddelande genom att trycka på Avbryt före sändning. 
 

Felmeddelande kommer upp om en epostadress inte har ett godkänt format. 

 

7.1.2 Skapa meddelande till telefonist - Extra kataloginformation 

Genom att markera Telefonist sparas det som ett meddelande till telefonist som försvinner först 
när någon telefonist tar bort det. Meddelandet är avsett som extra information om personen i 
katalogen. Lämpliga meddelanden är t.ex. arbetstider vid deltidsarbete eller andra saker som är 
bra för telefonisten att veta om personen, och som inte framgår av de vanliga kataloguppgifterna. 
 
Meddelandet hamnar under fliken ”Information” och syns så snart personen sökts. 

 

7.2 Meddelandeflikarna 

Meddelandefliken ”Information” ligger alltid överst i informationsfönstret vid inkommande 
samtal. Det går att växla till valfri flik genom att använda piltangenterna. 

 
Du kan flytta till informationsfönstret med antingen TAB eller mus.  

 

 
 

Under fliken ”Information” visas informationsmeddelanden och hänvisningsmeddelanden. Först 
visas meddelande som hör till aktiv hänvisning och därefter informationsmeddelanden, oavsett 
när de är inlagda i fallande tidsordning. För hänvisnings- och informationsmeddelanden visas en 
meddelandetext samt ev. återkomsttid. För båda visas dessutom när och av vem de skapats. 

 
Fliken märkt ”Väntande meddelanden” innehåller olästa meddelanden till anknytningen. Förutom 
rubrik visas av vem och när meddelandet skapats. 

 
Fliken ”Behandlade meddelanden” visar meddelanden som har sänts iväg med E-post samt 
meddelanden som markerats som läst av anknytning eller telefonist. Dessa meddelanden flyttas 
automatiskt till Borttagna meddelanden efter en tid som bestäms av systemadministratören. 

 
Fliken märkt ”Borttagna meddelanden” innehåller meddelanden som har tagits bort. Dessa 
meddelanden raderas permanent efter en tid som bestäms av systemadministratören. 

 
 

Anm: Senaste meddelandet visas alltid högst upp i listan. 
 

Anm: Meddelandeflikarnas tidsformat följer inställningarna i Windows. 
 

7.3 Ändra, Sända eller Ta bort ett meddelande 

Markera en anknytning i Katalogfönstret. 
Flytta markören till aktuell flik och markera önskat meddelande. 
Dubbelklicka med musen eller tryck Enter. 
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Ta bort 
Tryck Ta Bort om Du vill flytta meddelande till fliken ”Borttagna meddelanden”. 

 
Markera som läst 
Meddelande som kommit till anknytning och har lästs upp för anknytningen markeras som läst 
genom att klicka för Markera. Meddelandet flyttas till fliken ”Behandlade meddelanden” 

 
Ändra meddelandets textinnehåll 
Gör din ändring i textfältet och skicka på nytt enligt nedan. 

 
Meddelande till anknytning: 
Välj meddelandeform om Du vill sända meddelandet. 

 
Meddelande till telefonist: 
Klicka för Telefonist om Du vill spara meddelandet som informationsmeddelande. 

 
Utför 
Klicka på Utför eller OK för att sända eller spara meddelandet. 

 

7.4 Återställ ett borttaget meddelande 

Markera ett eller flera meddelanden under fliken ”Borttagna meddelanden”. 
Tryck Delete eller Enter. 
Tryck Återställ för att flytta tillbaka meddelandet till ursprungsfliken. 
Tryck Ta bort för att radera meddelandet permanent. 

 

7.5 Gruppsändning 

Du kan sända meddelanden till många samtidigt genom att markera ett antal poster i 
Katalogfönstret och sedan ta upp meddelandedialogen. 
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7.6 Meddelande väntar 

En anknytning deaktiverar sin hänvisning (med #23#). Om anknytningen har väntande 
meddelanden indikeras detta till de telefonister som handhar denna anknytning. 

 
Indikering sker genom att en brevsymbol visas på statusraden. Genom att klicka på denna eller 
göra en sökning på meddelande väntar listas de anknytningar som har meddelande i 
Katalogfönstret varefter brevsymbolen försvinner.  
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8 Hänvisning och medflyttning 

Om Du ej vill använda mus i dialogfönstren kan Du flytta mellan fälten med TAB och göra val i 
kryssrutor med mellanslagstangenten.  

 
Schemalagda hänvisningar  är tilläggsfunktioner. 

 
Tilläggsfunktionen schemalagda hänvisningar krävs även för att direkta fördröjda hänvisningar ska 
kunna utföras. 

 

8.1 Allmänt 

I Marvin kan hänvisningskoppling av anknytningars telefoner utföras endera direkt eller som en 
schemaläggning.  

 
En direkt hänvisning är endera omedelbar eller fördröjd.  

 
En schemalagd hänvisning utförs vid flera tillfällen enligt angivet schema. 

 
En direkt hänvisning skickas direkt till telefonnätet via telefonistplatsen om platsen är öppen. 
Detta är den enda typ av hänvisning i Marvin Midi som påverkar telefonen (hård hänvisning). 

 
Både direkta hänvisningar och schemalagda hänvisningar hanteras med samma dialogruta, välj 
”Aktivera Hänvisning” i Telefoni-menyn alternativt funktionstangent. 

 

8.1.1 Hård / Mjuk hänvisning 

Hänvisning uppdelas i två typer, ”Hård” respektive ”Mjuk”. 
 

En ”hård” hänvisning påverkar telefonen (anknytningen). Om flera personer delar anknytning får 
alla samma hänvisning, d v s påringande får ett och samma hänvisningsbesked uppläst och att 
anknytningen styrs om till telefonist eller röstbrevlåda. I katalogen markeras alla utpekade 
personer som hänvisade. 

 
OBS: Endast direkta hänvisningar från en öppen telefonistplats kan göras "hårda".  

 
En ”mjuk” hänvisning påverkar endast en person (en post i katalogen) på så sätt att denna person 
får hänvisad status i katalogen. Personens anknytning (telefon) påverkas inte. Detta gäller 
oberoende om flera personer delar på en anknytning. Följaktligen får en person som ringer 
direktnumret till en mjukhänvisad person inget talbesked om att personen är hänvisad. 
Ringsignalen går fram trots att mjuk hänvisning finns aktiverad. Vid omstyrning till telefonist vid ej 
svar (om denna vidarekopplingstjänst är aktiverad), eller om telefonisten försöker förmedla till 
personen, syns den "mjuka" informationen och telefonisten kan informera den påringande. 

 
OBS: Alla schemalagda och fördröjda hänvisningar är mjuka.  
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8.1.2 Öppna dialogfönstret 

Hänvisningar och schemaläggningar kan inte utföras utan korrekt persondata. Således måste minst 
en person med en anknytning markeras i Katalogfönstret för att kunna öppna hänvisningsdialogen. 

 

8.2 Aktivera direkt hänvisning 

Hänvisningsdialogen består av fyra huvuddelar: 

 Personlista 

 Hänvisning 

 Meddelande till telefonist  

 Utförandeparametrar. 
 

Anm: Direkta hänvisningar har alltid företräde över schemalagda hänvisningar. 
 

 
 

8.2.1 Markera i personlista 

I personlistan visas information om den/de personer som markerats i Katalogfönstret för 
hänvisning. Förutom persondata visas också anknytningsgrupp. Detta är viktigt eftersom två 
anknytningsgrupper kan ha olika uppsättningar hänvisningsbesked. Följaktligen kan inte två 
personer/anknytningar hänvisas samtidigt om dom tillhör olika grupper, se ”Grupphänvisning”. 

 
Markera de personer i listan som ska hänvisas.  
Använd mus eller Shift + Pil upp/ned. 

 

8.2.2 Grupphänvisning 

Det går också bra att markera fler än en person för hänvisning/schemaläggning. I så fall kommer 
samma information att gälla för samtliga markerade personer. 

 
Anm: Personer/anknytningar med tillhörande olika anknytningsgrupper kan inte grupphänvisas 
samtidigt p.g.a. att anknytningsgrupperna kan ha olika uppsättningar hänvisningsbesked. 
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Efter utförandet av hänvisningen erhålles meddelande om hänvisningen har misslyckats för någon 
av anknytningarna. Anknytningar för vilka hänvisning ej lyckats kan presenteras i listan till vänster i 
dialogfönstret om så önskas. 

 

8.2.3 Hänvisningsparametrar 

 Välj hänvisningsorsak i rullgardinsmenyn för de markerade personerna/anknytningarna enligt 
deras grupptillhörighet.  
 

 
 

 Ange datum/klockslag som hänvisningen ska upphöra. 

 Ange datum/klockslag som hänvisningen ska starta. (Anges endast om hänvisningen inte ska 
starta omedelbart). 

 
Anm: Hänvisningar som normalt görs med angivande av klockslag som återkomsttid kan läggas 23 
h och 30 minuter framåt i tiden även om detta medför att sluttidpunkten hamnar nästa dag. Detta 
gäller bara om företaget har tjänsten ”Hänvisning dagen efter”. 
 
Anm: Lämna datum/klockslag i ”HänvisningSlut” blank om ingen sluttid ska läsas upp i 
hänvisningsmeddelandet. I sådana fall kommer telefonisystemet att ta bort hänvisningen vid 
midnatt för klockstyrda hänvisningar medan datumstyrda hänvisningar måste tas bort av den 
hänvisade eller telefonist. 
 
Anm: Datumfälten av typ åå-mm-dd kan anges komplett med sex siffror. Matas endast två siffror 
in följt av TAB kommer siffrorna att tolkas som datum. År och månad sätts till innevarande år och 
månad. Matas fyra siffror in följt av TAB kommer siffrorna att tolkas som månad och datum. År 
sätts till innevarande år. 
 
Anm: Klockfältet av typ hh-mm kan anges komplett med fyra siffror. Matas endast två siffror in 
tolkas de som timme och minutangivelsen kommer automatiskt att sättas till ”00”. 
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Observera att hänvisningarna ”Lunch” och ”Tillfälligt ute” alltid tas bort av telefonisystemet när 
sluttiden uppnåtts. Dessa två typer går heller inte att generera utan sluttid. Om ”HänvisningSlut” 
lämnas blank, lägger telefonisystemet automatiskt sluttiden en timme framåt för ”Lunch” och 20 
minuter för ”Tillfälligt ute”. 

 
I och med valet av hänvisningsorsak och kryssrutor ändras möjligheterna att ställa in olika 
parametrar och schematyper automatiskt.  

 

8.2.4 Meddelande till telefonist 

Ytterligare information om frånvaron kan läggas i fältet meddelande till telefonist. En lämplig 
användning av detta fält är för hänvisningar med neutrala hänvisningsbesked som t.ex. 
”Återkommer den xxxx-xx-xx”. I meddelandefältet kan tilläggsinformation som ”Tjänstledig”, 
”Föräldraledig”, ”Ledig för studier” hanteras. Detta meddelande visas i fliken Information som 
visas automatiskt för telefonisten när omstyrda samtal för anknytningen kommer in till 
telefonisten. 

 

8.2.5 Utförande 

När alla parametrar är ifyllda ska utförandet aktiveras. Innan hänvisningen aktiveras måste val av 
hänvisningens påverkan ske. I dialogen finns två prickar som väljer ”hård” eller ”mjuk” hänvisning. 
Välj önskat alternativ. 

 
Aktivera utförandet. Under utförandet visas hur arbetet fortskrider. När allt är klart erhålles 
resultatet.  

 

8.2.6 Ändra i meddelandetexten i en befintlig hänvisning 

För att ändra texten i ett befintligt hänvisningsmeddelande, öppna meddelandet genom att 
dubbelklicka eller genom att trycka Enter när det är markerat i en av informationsflikarna. 

 

 
 

Meddelandetexten kan nu ändras i hänvisningsdialogen. Spara texten med knappen Spara ny text. 
 
 



 
 

 

  070-OPI-MARVIN-01SE Rev E 

 

72 (99) 
 

8.3 Aktivera schemalagd hänvisning 

8.3.1 Allmänt 

Schemalagda hänvisningar är en funktion som hjälper till att utföra hänvisningar på förutbestämda 
klockslag eller datum. Funktionen nås genom att aktivera hänvisningsdialogen för en viss 
anknytning på samma sätt som för en direkt hänvisning. Genom att markera boxen ”Schemalägg” 
visas de extra fält som styr schemaläggningen. I dessa fält väljer Du repetitionstyp samt datum för 
schemats upphörande. 

 

 
 

Varje schema körs oberoende av anknytningens övriga scheman. Den som skapar schemat 
ansvarar själv för eventuella konflikter mellan scheman. Gäller de schemalagda hänvisningarna vid 
olika tidpunkter är situationen enkel. I de fall överlappande scheman som går in i varandra 
skapats, kan det vara svårt att överblicka funktionaliteten. 

 
OBS: Alla schemalagda hänvisningar utförs som endast som "mjuka". 

 

8.3.1.1 Samspel mellan schemalagda hänvisningar 

När flera schemaposter skapats för en anknytning och om schematiderna överlappar, d.v.s. flera 
scheman försöker påverka hänvisningsfunktionen vid samma tidpunkt, tas hänsyn till: 

   Prioritet mellan hänvisningar 
Lägst prioritet:  Lunch, Tillfälligt ute 
Mellan Prioritet: Övriga klockstyrda hänvisningar 
Högst prioritet: Alla datumstyrda hänvisningar 

 Blockerade schemalagda hänvisningar:  
En högre prioriterad hänvisning "ligger i vägen" (blockerar). Den då 
blockerade hänvisningen aktiveras när den högre prioriterade tar slut,  
förutsatt att den fortfarande är aktuell. 

   Avbrutna schemalagda hänvisningar.  
En pågående hänvisning kan avbrytas av en högre prioriterad. Den avbrutna 
återupptas aldrig. 

 

Utförande Hänvisningsstatus 
Ingen aktiv 
hänvisning 

Aktiv mjuk/hård 
lågprio 

Aktiv mjuk/hård 
mellanprio 

Aktiv mjuk/hård 
högprio 
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Aktivera hård 
”Direkt” 

Utförs Utförs Utförs Utförs  

Aktivera mjuk 
”Direkt” 

Utförs, telefon 
påverkas ej 

Utförs, telefon 
påverkas ej 

Utförs, telefon 
påverkas ej 

Utförs, telefon 
påverkas ej 

 

Aktivera lågprio 
via schema 

Utförs, telefon 
påverkas ej 

Utförs ej Utförs ej Utförs ej  

Aktivera 
mellanprio via 
schema 

Utförs, telefon 
påverkas ej 

Utförs, telefon 
påverkas ej 

Utförs ej Utförs ej  

Aktivera högprio 
via schema 

Utförs, telefon 
påverkas ej 

Utförs, telefon 
påverkas ej 

Utförs, telefon 
påverkas ej 

Utförs ej  

 
 

8.3.2 Repetitionstyp 

När inställningen av hänvisningsinformationen är färdig, återstår att välja starttidpunkt och 
repetitionstyp då hänvisningen ska gälla.  
Repetitionstypen innebär att en viss hänvisning läggs in flera gånger med ett visst intervall. Det 
finns flera typer att välja mellan: 
 

 
 

 Dagligen 

 Vardagar 

 Varje vecka (på veckodag som startdatum anger, t.ex. ledig fredag varje vecka) 

 Varannan vecka (på veckodag/veckonummer som startdatum anger) 

 Datum (på samma datum i varje månad som startdatum anger) 
 
I alla dessa fall måste förutom klockslag/datum för starttid även anges ett slutdatum då schemat 
ska upphöra att gälla. Om schemat ska gälla ”för evigt” lämnas fältet ”Schemaslut” blankt. 
 

8.3.3 Utförande 

När alla parametrar är ifyllda ska val av hänvisningens påverkan ske, markera ”hård” eller ”mjuk” 
hänvisning.  
 
Aktivera utförandet. 
 

8.4 Deaktivera aktiv hänvisning 

Markera katalogpost i sökfönstret. 
 
Anm: Flera poster kan markeras samtidigt oberoende av vilka anknytningsgrupper de tillhör. 
 
Välj ”Deaktivera Hänvisning” i Telefoni-menyn alternativt funktionstangent. 
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8.5 Ta bort schemalagd hänvisning 

Välj flik Hänvisningar, markera schemaposten och välj Delete-tangenten. 
 
Bekräfta att hänvisningen deaktiveras. 
 
Anm: Om schemat är aktivt måste hänvisningen först deaktiveras innan schemaposten kan tas 
bort. 
 

8.6 Medflyttning 

Samtal till en anknytning omdirigeras till ett valfritt nummer. 
Medflyttning görs genom att först markera en post i Katalogfönstret och därefter aktivera 
medflyttningsdialogen genom menyval eller funktionstangent. En dialog kommer då fram på 
skärmen och ger Dig möjlighet att bestämma typ av medflyttning och vilket nummer som ska 
medflyttas till. Vid medflyttning till externt nummer måste numret föregås av linjeprefix (vanligen 
00). 
 

 
 
Om fältet ”Medflyttas till” lämnas blankt kan deaktivering av medflyttning utföras.  
 
Anm: Deaktivering av medflyttning måste utföras för varje medflyttningstyp för sig. 
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Om personen har några andra telefonnummer inskrivna i katalogen, så visas dessa genom att 
aktivera rullgardinslisten i fältet ”Medflyttas till”. 
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9 Katalogadministration 

En översikt över katalogens innehåll och struktur återfinns i ”Guide, Marvin Maxi-
Företagsadministration”. 
 
Anm: Vi rekommenderar att denna guide läses innan katalogen tas i bruk. 
 

9.1 Inloggning 

Katalogen kan administreras från telefonistplatsen men Du måste först endera upptagetmarkera 
platsen eller stänga den för trafik. Om Du öppnar platsen försvinner administratörsinloggningen. 
Vid inloggning ska samma lösenord som vid vanlig inloggning användas.  
 
Logga in som administratör i Arkiv-menyn. Menyn  utökas med ”Katalogadministration”. 
 

 
 
Beroende på din behörighetsnivå får Du ändra i katalogens olika fält. I följande text antas att Du 
har tillräcklig behörighet för att få ändra i samtliga fält. Skulle Du ha behörighet att läsa ett fält 
men ej att ändra det så kan Du inte skriva in något i detta fält. 
 
För att uppdatera katalogen kan Du välja mellan följande funktioner: 

 Lägga in en helt ny katalogpost (anknytning) 

 Ändra data för eller radera en katalogpost 

 Skapa/ändra i standard Sökordslista 

 Skapa/ändra i Organisationsträd 

 Exportera 

 Importera 

 Gruppändring av katalogposter 

 Fördröjda ändringar. 
 
Anm: Export- och Importfunktionerna är specialfunktioner och beskrivs i motsvarande kapitel. 
 

9.2 Behörighet 

Den som bestämmer över företagets katalog (den telefoniansvarige) har bestämt vilka 
behörighetsnivåer som krävs för att läsa och skriva i katalogens olika fält.  Den som skapat Din 
inloggningssignatur (företagsadministratören) har bestämt vilken behörighetsnivå Du har.   
 
Anm: För att få tillgång till att skapa eller ta bort en katalogpost, krävs att Du har skrivrättighet i 
efternamnsfältet. 
 
Exempel: 
Ett möjligt förslag till fördelning av behörighetsnivå kan vara: 
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Behörighetsnivå Användartyp Kommentar 
1  Internetaccess Den lägsta nivån  
2  Intranet   
3  Reserv 
4  Multitelefonist Telefonist hos serviceföretag 
5  Reserv 
6  Telefonist 
7  Reserv  
8  Katalogadministratör 
9  Telefoniansvarig 

 
Kravnivån för respektive fält i databasen kan anpassas efter detta. 
Om kravnivån för att läsa hemtelefonnummer sätts till 5 så kan en multitelefonist ej se 
hemtelefonnumret. Om kravnivå för att skriva i organisationsfältet sätts till 7 kan en telefonist ej 
ändra organisationstillhörighet men däremot lägga till och ändra andra uppgifter i katalogen om 
dessa har en lägre kravnivå. 

 

9.3 Lägga in ny katalogpost 

Välj alternativet ”Ny katalogpost” under Administration-menyn. 
Du kan skapa katalogposter för anropsnumret, anknytningar eller för andra uppgifter Du vill ha i 
katalogen som t.ex. externa nummer till taxi o.dyl. 
 

 
 
Lägg in de data som önskas. Flytta mellan fälten med pil-tangenten eller musen. 
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Om det är en anknytning som ska skapas MÅSTE Du välja den anknytningsgrupp som anknytningen 
ska tillhöra. 
 
För att skapa en katalogpost måste Du åtminstone ange efternamn. 
 
Inställningar kan göras avseende: 
 

 Optioner 

 Dold anknytning 
 
Nyckelkod används ej! 
 
 
Optioner: 
Standardoptioner: 

 Ej katalogutskrift, anger om posten ska tas med vid utskrift (omarkerat gör att posten 
skrivs ut). 

 Epost-default, anger om meddelandet från telefonist ska skickas med Epost som förval, se 
avsnitt ”Skapa ett meddelande till en anknytning”. 

 Sekundär anknytning: När flera katalogposter delar ett anknytningsnummer ska alla utom 
den katalogpost som är huvudanknytning markeras som sekundära anknytningar. 
Huvudanknytning är den katalogpost som ska visas i telefonifönstret vid inkommande 
anrop mot/från detta nummer. 

 Def. mjuk, anger om anknytningen ska hanteras med mjuk hänvisning (default), vilket är 
lämpligt då flera personer delar på en anknytning. 

 
 
Dold anknytning: 
Aktivera Dold anknytning om Du vill dölja uppgifterna för telefonister med lägre behörighet. Nivån 
sätts med automatik till den behörighetsnivå Du har. 
 
Sökord och organisation:  
Om Du lägger in sökord eller kopplar en post till ett organisationsträd så kommer ytterligare ett 
formulär upp.  
Ifyllandet av dessa beskrivs senare i avsnitten för ändring av sökord respektive organisation.  
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När alla sökord är inlagda tryck Spara (i sökordsformuläret) för att lagra ändringarna av sökord. Du 
kommer då tillbaka till den bakomliggande dialogen ”Ny Katalogpost”. 
 
Avsluta alltid med att trycka Spara (i Ny/Ändra Katalogpost formuläret) för att lagra ändringarna. 
 

9.4 Lagra en huvudbild för anropsnummer 

För att skapa en huvudbild över företagets anropsnummer gör Du på samma sätt som för att lägga 
in en anknytning. Använd fälten för förnamn och efternamn för att lägga in den text som ska stå i 
telefonifönstret.  
 
Exempel: 
 
Ta upp blankett för Ny Katalogpost: 
 
Detta måste vara ifyllt: 
 
Anknytningsnummer Skriv in anknytningsnummer 
Förnamn:                  Skriv t.ex. Välkommen till 
Efternamn:                Skriv t.ex. Metropolitan 
 
När ett anrop till växelnumret slår in i telefonistplatsen kommer det att se ut som i bilden. 
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9.5 Ändra en katalogpost 

Stå i Katalogfönstret och markera den anknytning som skall ändras. 
 
Välj funktionen ”Ändra katalogpost”. 
 

 
 

 Gör ändringarna. 

 Lagra ändringarna genom att trycka Uppdatera eller OK. 
 

9.6 Skapa kopia av katalogpost 

Stå i Katalogfönstret och markera den anknytning som ska användas som ”original” till den nya 
katalogposten. 
Högerklicka och välj ”Spara som ny” för att enkelt skapa en ny katalogpost baserad på vald 
katalogpost.  
 
Anm: Posten sparas inte förrän den förifyllda posten sparats om. 
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Funktionen används när många gemensamma uppgifter kan utnyttjas. Detta erbjuder möjlighet att 
använda s.k. personmallar. Endast administratörer som kan skapa och ta bort katalogposter har 
tillgång till denna funktion. 
 
Anm: All data i original-posten som kan ses i dialogen Detaljinformation kopieras till den nya 
posten oavsett om administratören har skrivrättigheter till fältet. 
 
Anm: Endast de fält som administratören har skrivrätt till kan ändras innan den nya posten skapas. 
 

9.7 Personmallar 

Skapa en personmall genom att: 

 Skapa en ”fiktiv” person med ett mallnamn, t.ex. Mall Personal. 

 Ny person inom gruppen personal skapas genom att söka fram önskad mall, t.ex. Mall 
personal. 

 Högerklicka och välj ”Spara som ny” för att enkelt skapa en kopia med samma innehåll som 
mallen. Alla synliga fält utom Hänvisning kopieras. 

 Fyll i uppgifter som skiljer sig och spara önskat namn. 
 
 

9.8 Fördröjd katalogändring 

Planerade ändringar kan göras i förväg genom att använda funktionen för fördröjd katalogändring 
genom att: 

 Göra ändringarna. 

 Markera rutan ”Fördröjd” och välj datum från vilket ändringarna ska gälla. 
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 Lagra ändringarna. 
 

9.9 Radera en katalogpost 

 Markera i Katalogfönstret den katalogpost som skall raderas. 

 Logga in dig som Katalogadministratör. 

 Aktivera Detaljinformation. 

 Radera anknytningen genom att trycka på Ta bort.  
Anm: Endast administratörer som har behörighet kan ta bort katalogposter. 

 Bekräfta borttagning. 

 

9.10 Sökord 

Markera önskad katalogpost i Katalogfönstret. Aktivera Ändra katalogpost. 
Dubbelklicka i Sökordsfältet eller tryck valfri bokstav med fältet markerat. Därigenom öppnas det 
speciella formuläret för att ändra sökord. 
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En katalogpost kan ha max. 50 st. sökord, ett av dessa är alltid huvudsökord.  
Dessa visas i den högra delen av formuläret. Sökordet med pilmarkering är gällande 
”huvudsökord”. Det först inmatade sökordet blir automatiskt huvudsökord. 
I sökresultatet visas detta huvudsökord om inget annat sökord angetts i sökvillkoren. Samtliga 
sökord för posten visas i informationsfliken ”Sökord”. 
 
Vänstra delen av formuläret visar den lista av standardsökord som företaget har, samt ett fält för 
inmatning av fritext-sökord. M.h.a. pilknapparna kan markerade sökord flyttas till eller från 
postens sökordslista. 
 
Anm: När detta sökordsformulär stängs med knappen Spara, flyttas sökordsinformationen till det 
underliggande formuläret Ändra Katalogpost, men sparas inte automatiskt i databasen. För att 
detta ska ske krävs aktivering av knappen Uppdatera. 

9.10.1 Koppla standardsökord till katalogpost 

Välj ett sökord/ärende från sökordslistan och markera detta 
Klicka på pilen för att överföra ärendet till katalogpostens sökord 
Välj Spara.  
 

9.10.2 Koppla nytt sökord till katalogpost 

Skriv in texten för sökordet i fritextfältet. 
Klicka på den övre högerpil-knappen för att flytta Sökordet till katalogposten. 
Välj Spara.  
 

9.10.3 Ta bort sökord från katalogpost 

Välj önskat sökord från listan och markera detta 
Klicka på vänsterpil-knappen för att flytta Sökordet från katalogposten. 
Välj Spara.  
 

9.10.4 Ändra huvudsökord 

För att byta till ett annat huvudsökord: 
Markera önskat sökord i högra fältet 
Högerklicka med musen (alt. använd menyknappen på tangentbordet) över sökorden och aktivera 
menyvalet ”Huvudsökord” i den meny som då visas. 
Välj Spara.  
 

9.10.5 Ändra företagets standard sökordslista 

Välj funktionen Sökordslista. 
Skriv in texten för sökordet. 
Addera ärende till listan av standardärenden genom att välja Spara i Lista. 
 
För att ta bort från listan, markera önskat sökord och välj Ta bort ur Lista 
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9.11 Organisationsträd 

För att ändra i organisationsträdet välj funktionen Organisationsträd från Administration-menyn. 
 

 
 

9.11.1 Lägga till 

Markera med musen den plats i trädet Du vill lägga till i. 
Skriv in namnet på den nya organisationen. 
Skriv organisationsenhetens namn. 
Gör valet Lägg Till i träd. 
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9.11.2 Ändra text 

För att ändra texten på en organisationsdel markera denna i organisationsträdet. 
Vänsterklicka därefter på fältet så att det blir redigerbart. 
  

 
 
Skriv in ny text och tryck Enter. 
OBS: För de katalogposter som är kopplade till den textändrade organisationsdelen ska en 
gruppändring göras för att få samma text i katalogfönstret. 
 

9.11.3 Ta bort 

För att ta bort en nod i ett organisationsträd gör först en sökning på denna nod. Ta bort eller flytta 
de katalogposter som är kopplade till noden 
OBS: Du kan bara ta bort organisationsdelar som är längst ut i organisationsträdet och där det ej 
finns några katalogposter kopplade. 

 Välj funktionen Organisation. 

 Markera med musen den organisationsdel Du vill ta bort.  

 Välj Ta Bort och bekräfta. 
 

9.11.4 Flytta delar av organisationsträd 

 Välj funktionen Organisationsträd 

 Markera den del av organisationen Du vill flytta. 

 Tryck ned vänster musknapp. 

 Släpa organisationsgrenen dit Du vill ha den. 

 Välj Spara. 
  

9.11.5 Koppla katalogpost till organisationsträd 

Markera önskad katalogpost i Katalogfönstret. Aktivera Ändra katalogpost. 
Dubbelklicka i Organisationsfältet eller tryck valfri bokstav med fältet markerat. Därigenom öppnas 
det speciella formuläret för att ändra organisationstillhörighet.. 
 
Anm: Om organisationsträd inte används gäller enkel logik och ändring sker i ett vanligt fält. 
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Markera med musen var Du vill placera personen. 
Välj Spara.  
 

9.12 Gruppändring av katalogposter 

För vissa fält där innehållet är gemensamt för flera katalogposter finns ett behov av gruppändring.  
 
Exempel på användning av gruppändring: 

 Ändra tillhörighet av anknytningsgrupp för ett antal anknytningar. 

 Ändra faxnummer på ett antal anknytningar 

 Ändra alternativt telefonnummer på ett antal anknytningar 

 Radera fält 

 Hantera optioner 

 Sökord. 
 

 
 
Exempel: Ändra faxnumret för en grupp av anknytningar. 
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Så här gör Du: 

 Gör en sökning på den grupp Du vill förändra ett eller flera värden för 

 Markera de katalogposter Du vill ändra i Katalogfönstret. 

 Välj funktionen Gruppändring. 

 Välj fält som ska uppdateras, ange nytt värde samt klicka på Lägg till 

 Välj ytterligare fält på samma sätt. 

 Ska det utföras senare, kryssa i ”Fördröjd” och välj datum. 

 Aktivera ändringarna. 
 
 
Exempel: Skapa en ny sökordslista för valda anknytningar/personer 
 
Så här gör Du: 

 Sök, markera, välj och lägg till sökord enligt ovan. 

 Listan med valda sökord visas med ett plustecken (+) framför. 

 Tryck Lägg till igen för att skapa en ny sökordslista, plustecknet försvinner och alla valda 
anknytningar/personer får samma nya sökordslista, vilken ersätter deras tidigare respektive 
sökord. 

 
 

9.13 Fördröjda ändringar 

Med menyvalet ”Fördröjda ändringar” kan utförda och framtida ändringar visas. I dialogen visas 
ändringsdatum, vilket fält som ändrats samt det nya värdet för valt datumintervall. 
 
Högerklicka eller använd Meny-knappen för att få fram menyn med funktioner enligt bilden 
nedan. 
 

 
 
Sökning kan ske på anknytning, efternamn och förnamn.   
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Anm: Sökfältet som i bilden fyllts i med ”18430” är obligatoriskt att fylla i vid varje sökning. Skriv in 
det som bäst passar aktuell sökning. 
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10 Special- och tilläggsfunktioner 

10.1 Inställningar för inkoppling och användning av headset 

Marvin telefonistplats har stöd för ISDN-kort (EICON) och USB-kopplade ISDN-enheter (AVM/Fritz). 
Om USB-kopplat ISDN används måste headset anslutas till PC:ns standard multimediafunktion.. 
 
Anm: Om så önskas, kan man ansluta headset till PC’n även om man har EICON ISDN-kort, i stället 
för att koppla headset direkt till ISDN-kortet. 

10.1.1 Inställning av ljudenhet för headset 

För att kunna hantera ljudinställningar måste programmet Marvin Telefonistplats avslutas och ett 
speciellt program startas. 
 
Starta programmet Ljudinställningar från mappen Marvin Telefonistplats i Windows startmeny. 
OBS: Det går inte att ändra ljudenhet med telefonistprogrammet igång! 
 
Här väljer man vilka ljudenheter som Marvin ska använda för att spela in/upp ljud. Denna 
inställning gäller i Marvin vid telefonistarbete. 
 

 
 
I listorna med enheter finns två med speciell betydelse: 
 
- Väljer man ingen, betyder detta att headset ska vara direkt kopplat till den äldre typen av ISDN 
+CT kort. 
- Väljer man Windows default, betyder detta att marvinprogrammen använder den ljudenhet som 
är markerad som default i Windows kontrollpanel för ljudenheter. 
 
Övriga val gör att marvinprogrammen använder den ljudenhet som valts. 
Välj den ljudenhet som ska användas för headset till Marvin. Spara sedan inställningen. 
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10.1.2  Ringsignal i headset 

Fr.o.m. denna version kan man ställa volymen på ringsignal i headset oavsett vilket ISDN enhet 
som används. 
 
Starta programmet Ljudinställningar från mappen Marvin Telefonistplats i Windows startmeny. 
 

 
 
Här kan man, förutom att välja ljudenheter som Marvin ska använda för att spela in/upp ljud, även 
ställa volym i headset för ringsignalen. Ställ in skjutreglaget till önskad nivå och tryck sedan på 
Spara. Telefonistprogrammet måste startas om innan ändringen börjar gälla. 
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10.2 Export och import 

 
 

10.2.1 Dataformat 

Vid export lagras data i en textfil där fälten har separerats med TAB. Detta filformat kan sedan 
importeras. Filen kan hanteras av Excel eller något annat program so kan hantera TAB-separerad 
text. 
 
Anm: Från version 1.18 har dataformatet ändrats. Vid import av filer från tidigare versioner krävs 
konvertering, vänd dig till inköpsstället. 
 
Dataformatet är som följer: 

 
 Varje kolumn innehåller ett databasfält.  

 Översta raden i exportfilen består av rubriker som anger kolumnernas innehåll. Rubriken 
består av fältnummer och tillhörande rubriknamn.  

 Fältnumret bestämmer vilken kolumn i databasen som kolumndata ska läggas in under. 
Rubriknamnet är till för att det enkelt ska gå se vilken typ av data som kolumnen innehåller. 
Det underlättar vid editering av importfilen i t.ex. MS Excel. Rubriknamn används även i 
importverktyget för att enklare välja vilka kolumner som ska importeras. 

 Kolumnerna är tab-separerade vilket gör det möjligt att öppna och editera filen i MS Excel och 
därefter sparas för att sedan importeras till katalogdatabasen. 

 Organisationsträd skrivs in i en kolumn på formen xxx|yyy|zzz d.v.s. separerade med ”|” 
(vertical bar) melllan varje organisationsdel. 

 För flervärda databasfält (listor) som t.ex. sökord skrivs samtliga värden i en enda kolumn men 
separerade med ”|” (vertical bar). 

 
  
#10001# Ank #10004# Förnamn #10009# Efternamn #10908# Sökord *F*           #10907# Organisation *S* 

2593 Lotta Österlund support|PC|data           Web|uppsala|support|avd1 

9896 Karl-Evert Öhrn facket|skyddsombud    Web|uppsala|verkstad 

2419 Anita Öhrn  Web|falköping|avd1 

2416 Stig Öhngren chef Web|uppsala 

6496 Gun-Britt Öhgren fakturering|ekonomi Web|uppsala|fabriken 

 

Exempel på exportfil 
 

10.2.2 Export av katalogdata 

Alla personer i valt företag exporteras. Det går att välja vilka kolumner med data som exporteras 
genom att flytta rubriknamnen till listboxen ”Exportera”. Övriga fält finns i listboxen ”Exporteras 
Ej” och exporteras inte. 
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Anm:  Det går att exportera endast huvudsökord samt organisationstillhörighet. 
 Fältet ”Sökord” ger endast huvudsökord. Detta fält går inte att importera. 
 Fältet ”Sökord *F*” ger samtliga sökord. 
 Fältet ”Org” ger endast organisationsnamnet. Detta fält går inte att importera. 
 Fältet ”Org *S*” ger hela organisationsstrukturen. 
 
 

 
 
 
Selekterad export 
Endast i sökresultatet valda personer exporteras. 
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10.2.3 Export av informationsmeddelanden 

Export av informationsmeddelanden är ytterligare en exportfunktion. 
Fält väljs för att identifiera vilken person som varje meddelande tillhör. Dessa fält används vid 
senare import som söknycklar för att hitta rätt person. 
 

 
 
Gör så här: 

 Välj identitetsfält som ska exporteras genom att flytta rubriknamnen till listboxen 
”Exporteras”. Fälten i listboxen ”Exporteras Ej” kommer inte att exporteras. 

 Klicka på Exportera. 

 
Anm: Markeras boxen ”Exportera endast markerade poster i sökresultatet” skickas endast poster 
hörande till dessa anknytningar. 
 
Anm: Det går att exportera den unika interna postidentiteten ”RecordId” och använda den som 
söknyckel vid senare import. Fältet går inte att importera som egen data. 
 

10.2.4 Export av sökordslista 

Export av sökordslista erbjuder möjlighet att exportera ett företags lista på standardsökord till en 
fil, vilken sedan kan importeras till ett annat företag. 
 

10.2.5 Export av organisationsträd 

Export av organistationsträd erbjuder möjlighet att exportera ett företags organistationsträd till en 
fil, vilken sedan kan importeras till ett annat företag. 
 
Anm: Företagets rotnod måste finnas med i exportdata och även vid en senare import. 
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10.2.6 Import av katalogdata 

Import är en specialfunktion som endast kan utföras om Du har tillräckligt hög behörighet. 
 
Anm: Import kan endast utföras om Du har behörighetsnivå 9.  
 

 
 
Gör så här: 
 
Välj importfil, valfri fil för import kan väljas genom att klicka på ”Välj fil” eller skriva in namnet 
direkt. 
 
Välj fält som ska importeras, när importfilen valts presenteras en listbox med tillgängliga fält från 
importfilen. Rubriknamnen är hämtade därifrån och behöver ej stämma överens med databasens 
(det är importfilens fältnummer som avgör var det hamnar). 
Ur dessa kan fält som ska importeras väljas genom att flytta över dessa till listboxen ”Importera” 
eller till listboxen ”Söknycklar”. De fält som är söknycklar används för att identifiera befintliga 
poster i databasen. I utgångsläget har fälten för anknytning, förnamn och efternamn lagts som 
söknycklar. 
 
Anm: Om det i Import-filen inte finns någon anknytningsgrupp, välj ”default anknytningsgrupp”. 
 
Anm: Anknytningsgrupp måste finnas för att kunna hänvisa! 
 
Anm: Persondataimport kan göras i ”Uppdatera”-läge även om inte Efternamn finns i importfilen. I 
detta fall skapas inte nya poster, endast gamla uppdateras. 
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10.2.6.1 Söknycklar 

När en person importeras söks databasen igenom för att kontrollera om personen finns upplagd 
sedan tidigare. Nycklarna i denna sökning kan väljas fritt genom att addera dessa till listboxen 
”Söknycklar”. Om flera personer uppfyller sökkriterierna skrivs ett felmeddelande ut i en log-fil och 
importen hoppar över denna post och fortsätter med nästa person. Om bara en person finns med 
samma nyckelfält beror åtgärden på vad Du valt i radioboxen ”Befintliga Poster”.  
 

10.2.6.2 Befintliga poster 

 Uppdatera med importdata: Databasen uppdateras med data från importfilen. 

 Ersätt med importdata: Katalogposten raderas från databasen och en ny post skapas med 
data från importfil. 

 Lämna orörd: Katalogposten i databasen lämnas utan åtgärd och ingen import sker.  

 Radera poster: Katalogposter som finns i importfilen kommer att raderas ur databasen om 
motsvarar söknycklar stämmer. Ingen import sker.  

 

10.2.7 Import av fasta meddelanden 

Import av fasta meddelanden är ytterligare en importfunktion. 
 

 
 
Gör så här: 
 
Välj importfil, valfri fil för import kan väljas genom att klicka på ”Välj fil” eller skriva in namnet 
direkt. 
 
Välj meddelanden som ska importeras, när importfilen valts presenteras en listbox med tillgängliga 
kolumner från importfilen. Rubriknamnen är hämtade därifrån och behöver ej stämma överens 
med databasens (det är importfilens fältnummer som avgör var det hamnar). 
Ur dessa kan fält som ska importeras väljas genom att flytta över dessa till listboxen ”Importera” 
eller till listboxen ”Söknycklar”. De fält som är söknycklar används för att identifiera befintliga 
poster i databasen.  
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10.2.8 Import av sökordslista 

Import av en sökordslista erbjuder möjlighet att infoga en fil med en lista på standardsökord till ett 
företag. 
 

10.2.9 Import av organisationsträd 

Import av organistationsträd erbjuder möjlighet att importera en fil med ett organistationsträd till 
ett företag. 
 
Anm: Företagets rotnod måste finnas med i importfilen. 
 
Anm: Platsen måste startas om för att organisationsträdet ska bli tillgängligt. 
 

10.3 Säkerhetskopiera kataloguppgifter 

Du behöver en säkerhetskopia av katalogen för att kunna sköta telefonin ifall att kontakten med 
Marvinservern är bruten. Då kan inte kataloguppgifterna visas, se avsnittet om nödinloggning 
  
För att säkerställa katalogdata i fall att Marvinservern skulle gå sönder bör man periodvis även 
göra totalexport även av sökordslistor, meddelanden och organisationsträd. 
  

10.3.1 Hur/När bör säkerhets-kopiering av katalogen göras?  

Exportera katalogen till en fil med den metod som beskrivs i föregående kapitel om export. Det är 
lämpligt att välja ut ett begränsat antal fält, d.v.s. bara de som man absolut behöver för att klara 
att förmedla samtal under nödinloggningen. Detta för att enklare kunna söka manuellt i 
informationen.  
 
Vid export lagras data i en textfil där fälten är separerade med en tab. Filen kan öppnas och ändras 
i Excel eller något annat program som kan hantera tab-separerad text, till exempel programmet 
Anteckningar (Notepad).  
 
För användning vid nödinloggningen kan man endera skapa en papperskopia eller öppna filen i 
endera Excel eller i Anteckningar/Notepad beroende av vad man föredra och är van vid att 
använda. 
 
Kopiera kataloguppgifterna med ett lämpligt tidsintervall, beroende på hur ofta ändringar görs i 
dem. Förbered endera en pappersskopia eller en filkopia så att den är klar att använda om 
behovet skulle uppstå. 
 

10.3.2 Skriva ut kataloguppgifter 

Det finns flera alternativ att välja på om du vill skriva ut en papperskopia efter att du gjort export. 
T ex kan Anteckningar (Notepad) eller Excel användas: 
 

Steg Åtgärd 

1 Utför: Öppna programmet Anteckningar (Notepad). 

2 Utför: Klicka på ”Arkiv” alternativt ”File” och ”Öppna…”/”Open…”. Sök upp filen 

som du sparat, markera den och klicka på ”Öppna”/”Open”.  

 

Resultat Filen öppnas. 
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3 Utför: Klicka på ”Arkiv” alternativt ”File” och ”Skriv ut…”/”Print…”. Klicka på 

”OK”. 

 

Resultat: Filen skrivs ut. 

 

Steg Åtgärd 

1 Utför: Öppna programmet Excel. 

2 Utför: 

 Klicka på ”Arkiv” alternativt ”File” och ”Öppna…”/”Open…”.  

 Välj filformatet “Text (*.txt)” i fältet ”Filformat:”/”Files of type:” längst ned i 

“Öppna”-fönstret för att filen ska synas. Sök upp filen och markera den. 

 Klicka på ”Öppna”/”Open”. 

 

Resultat: Fönstret Textimportguiden – Steg 1 av 3 kommer upp på skärmen. 

3 Utför: Välj alternativ enligt 

denna illustration och klicka på 

”Nästa”. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat: Fönstret Textimportguiden – Steg 2 av 3 kommer upp på skärmen. 

4 Utför: Välj alternativ enligt 

denna illustration och klicka på 

”Nästa”. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat: Fönstret Textimportguiden – Steg 3 av 3 kommer upp på skärmen. 
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5 Utför: Välj vilket kolumndataformat som respektive kolumn ska ha. Alla nummerfält 

behöver markeras som ”Text” för att inte nollorna först i numret ska tas bort. Klicka på 

”Slutför”. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat: Filen öppnas i Excel. 

6 Utför: Klicka på ”Arkiv” alternativt ”File” och ”Skriv ut…”/”Print…”. Klicka på 

”OK”. 

 

Resultat: Filen skrivs ut. 

 
 


