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Centrex Kunddataändring Web 

 

1. Kunderbjudande 
För att underlätta och snabba upp ändringar på befintliga Centrexanknytningar, kan 
kunden direkt göra den ändring som önskas, utan att behöva ha kontakt med Telias 
Säljorganisation.  
Kunddataändring Web, innebär att kunden via Internet från en webbapplikation själv 
kan göra förändringar i sin Centrexlösning. 
Kunden utser en person som är behörig att göra förändringar i Centrexlösningen. 
Telia lägger upp behörighet i kunddataapplikationen samt skickar en personlig dosa 
för lösenord till kunden, vilket gör att behörig person hos kund med hjälp av dosan 
kan logga in samt får tillgång till applikationen och själv kan göra förändringar i sina 
kunddata. Djupare beskrivning av hantering av lösenordsdosa finns i kapitel 5. 
 

2. Tjänster 
Exempel på ändringar som kan göras:  
Lägga in/ta bort medlemmar i Svarsgrupp. 
Logga in/logga ur medlemmar i Svarsgrupp. 
Sätta återanropstid för Telefonist. 
Ändra köstorlek för Telefonist och Svarsgrupp. 
Lägga in nattkopplingsnummer för Telefonist och Svarsgrupp samt vidarekopplings-
nr vid full kö. 
Skapa/Ändra Call Pick Up-grupper.  
Flytta anknytningar. 
Skapa/ändra kortnummerlistor för anknytningar och gemensamma kortnummer för 
hela centrexgruppen. 
Lägga till/ändra tjänstekategorier på anknytningar, tex  
– Skydd mot Nummerpresentation 
– Räckviddsbegränsare 
– Skydd mot inbrytning. 
– Spärra/avaktivera Centrex Bastjänster. 
 

3. Dokumentets utformning 
Dokumentet innehåller mycket bilder från gränssnittet på weben. En del bilder 
innehåller också detaljer som bara personal på Telia använder. Dessa detaljer är 
”skuggade” och kan normalt bara läsas. Strukturen på dokumentet följer strukturen i 
gränssnittet. Det börjar på högsta nivån ”Inloggning” och går sedan ned på mer 
detaljerade nivåer. 
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4. Gränssnittets utformning 

4.1 Inloggning 

Uppkoppling sker genom Internet. Med hjälp av en webläsare tex Microsoft Explorer. 
Du använder adressen 
https://centrex-kunddata.telia.se:8080/cc/cc.html för att koppla upp dig. När du är 
uppkopplad ser du efterföljande bild för inloggning. 
 
 

 
 
Du loggar på systemet genom att skriva dit användarnamn och lösenord i rutorna på 
inloggningsbilden. Lösenordet fås från Lösenordsdosan. 
OBS! Det är små bokstäver(gemener), ej versaler, som ska användas. 
 

https://centrex-kunddata.telia.se:8080/cc/cc.html
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4.2 Tillvägagångsätt i Applikationen 

”Dubbelklick”/Return (Enter) 

 
 

 
 
När man i något av ovanstående fall ska välja en AXE-station, Centrexgrupp eller 
Anknytning markerar man den och ”dubbelklickar” alternativt trycker <Return> 
(<Enter>). Då kommer man vidare till nästa steg. 
 
Rullgardin 

 
 
När man i ovanstående fall ska göra ett val klickar man någonstans inom ramen och 
får då upp alla möjliga val, och klickar på sitt val som blir blåmarkerat (i detta fall I 
Världen ej 0900). 
 
Ifyllningsruta  

 
 
I ovanstående fall fyller man i de värden man önskar. För att det ska fungera riktig är 
det viktigt att man klickar någon annanstans i applikationen för att komma ifrån 
”ifyllningsläge”. Är man kvar i detta läge när man klickar på Sänd kan det bli så att 
ändringen inte utförs. De rödmarkerade blir ändrade. 
 
Rödmarkering 
När man gjort en ändring med Rullgardin eller Ifyllningsruta kommer den tjänsten att 
rödmarkeras. Allt rött kan man ta tillbaks till ursprungligt värde genom att klicka på 
Ångra. När man vill utföra alla ändringar man gjort på en bild klickar man på Sänd 
och när allt är utfört blir alla rödmarkeringar svarta igen, och går inte längre att Ångra 
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4.3 Start sida 

När du loggat in så kommer du till startsidan. För att komma åt dina Centrexgrupper 
klickar du på fliken ”Lista med AXE”. 
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4.4 AXE-Station 
Du får i den vänstra kolumnen, märkt ”AXE-Station”, en förteckning över de 
stationer som Din Centrex lösning ingår i. Du ser även i kolumnen ”Version” vilken 
programversion som den stationen har. Det finns två olika versioner, BGC52ODI och 
BGC61. Det är framförallt för Centrex Svarsgrupp som det är skillnad beroende på 
vilken version det är. Mer om detta står under kapitlet för Svarsgrupp. 
 
4.5 Centrexgrupp 
Om du markerar en av stationerna genom att dubbelklicka så ser du, efter en stund, i 
kolumnen ”Centrexgrupp” en förteckning över den eller de Centrexgrupper du som 
kund finner under denna station. När du sedan dubbelklickar på en Centrexgrupp når 
du dina data på den. I bilden nedan KNVX5032. Nästa steg visas i pkt 4.8. 
 
 

 
 
 
 
 
4.6 Logga ut 
För att logga ut kan man under menyn ”Visa” välja Avsluta, men det går precis lika 
bra att stänga med ”krysset” i högra hörnet. 
Det är viktigt att komma ihåg att man aldrig blir automatiskt urloggad, d.v.s. om man 
lämnar sin plats och inte vill att nån obehörig ska komma åt applikationen bör man 
antingen logga ut eller se till att maskinen är låst med lösenord. 
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4.7 Knappar och symboler 

        

        

        

Nivåsymbol 
Symbolen nere i högra hörnet på bilden, vänster om ”Telia-logon”, 
visar på vilken nivå du befinner dig i systemet. Det finns tre nivåer i 
applikationen. Det är Nätnivån, Centrexgruppsnivån samt Ankn-nivån 
(på Ankn-nivån kommer man åt Ankn, Svarsgrupper, Telefonist-
funktion mm)  
 

       

Sänd 
Med denna knapp sänder du iväg de ändringar som du har utfört till  
AXE-stationen  
 

        

Ångra 
Med denna knapp ångrar du alla ändringar och går tillbaka till det 
tillstånd som var innan du började ändra. Systemet hämtar då den 
tidigare informationen från ett ”Cacheminne” på webbserven. OBS! De 
ändringar som har sänts till AXE-stationen går inte att ångra med denna 
knapp. 
 

        

Ångra + Shift 
Med ångra knappen + skift så går systemet förbi ”cacheminnet” och 
hämtar ”färsk” data direkt från stationen. Vill man vara säker på att den 
senaste ändringen finns med i utskriften på skärmen så använder man 
detta kommando.  
 

       

Upp en nivå 
För att ta sig tillbaks där man var tidigare, gå upp en nivå, använder 
man denna knappen. 
 

    

Skriv ut 
När man trycker på den vänstra knappen skickas en bild på den fliken 
där du befinner dig till din default-skrivare. Och skrivs ut direkt. 
När man trycker på den högra knappen(förhandsgranska) kommer det 
upp ett nytt fönster, samt en bild i det som föreställer en utskrift av den 
fliken man befinner sig på. Här kan man markera och kopiera 
uppgifterna till andra dokument, tex Excel. 
I det nya fönstret finns samma symboler igen. Den vänstra skriver ut 
direkt och väljer du den högra kommer en skrivarruta upp där du kan 
göra skrivarinställningar. 
 

       

Hjälp 
Genom att trycka på denna knapp får man upp den standard 
hjälpfunktion som skaparen av applikationen (Ericsson) tagit fram. 
Vilket är en engelsk beskrivning som är skriven för Teleoperatörer. Inte 
för er som slutkund. Denna manual som ni läser finns att hämta på 
www.telia.se 

http://www.telia.se/
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Papperskorg 
I vissa lägen drar och släpper man objekt som ska kastas, i denna 
Papperskorg. 
 

 
 

Anknytning 
Detta är en vanlig anknytning i Centrex vilket även kan innebära en 
bärbar telefon. 

 
 

Fjärrstyrningsnummer 
Detta nummer ringer du när du vill ändra tjänsterna på din anknytning 
från en annan anknytning tex vidarekoppling mm 

 
 

Mobil anknytning, IP-anknytning och Flexibel Arbetsplats 
Denna symbol visas både när det är en mobil anknytning för en GSM-
telefon eller när det är en anknytning för en IP-telefon samt för 
abonemangsformen Flexibel Arbetsplats. 
 

 
 

Telefonist (färgad) 
Det är en vanlig telefonistplats med sitt egna anknytningsnummer som 
är ett direktnummer till denna platsen. Det skall inte förväxlas med det 
allmänna numret 99 till telefonist som går till någon ledig telefonist. 
 

 
 

Telefonistfunktion (färgad) 
Under denna ikonen kan du ställa in hur samtalen skall komma in till 
telefonisterna. Du kan påverka funktioner som kö, nattkopplings-
nummer mm. 
 

 
 

Telefonistfunktion (grå) 
Detta är anropsnumret till företaget som administreras från den färgade 
telefonistfunktionen. 

 
 

Svarsgrupp 
Detta är anropsnumret till en svarsgrupp. Här administreras gruppens 
storlek, kösituation mm 

 
 

Inloggningsnummer för Telefonist (Grå) 
Till detta nummer ringer telefonisten när hon skall logga in i systemet. 
Telefonistfunktionen (färgad) kan sedan styra samtal och köer även till 
denna telefonist. 
 

  
 

Signaleringsnummer för Telefonist (Grå) 
Detta nummer medverkar till att telefonistens funktioner signalerar och 
samarbetar med olika köer. 

      

 

Centrexgrupp 
På denna nivå ser du hur en specifik centrexgrupp är utformad . Vilka 
typer av anknytningar som ingår samt nummerplanen för dessa. 
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4.8 Centrexgrupp KNVX5032 

Efter dubbelklick på en Centrexgrupp befinner du dig nu på nivån ”Centrexgrupp” 
och kan här läsa innehåll och utföra förändringar på nummerplan, tjänster, Pick Up 
Grupper mm. 
 

 

4.8.1 Fliken Nummerplan 

Du har nu fått upp startsidan för Centrexgruppen KNVX5032 och har tryckt på fliken 
Nummerplan och ser här hur Centrexgruppens nummer är fördelade på olika typer av 
anknytningar. Anknytningarna i denna Centrexgruppen har nr från 200 till 209. 
Raden *200 innehåller ankn 200-209 från vänster till höger.  
Nummerserien 08000-08009 används för signalering mellan Telefonistfunktioner och 
går inte att ringa till. 
När man håller musmarkören över en ankn kommer lite fler detaljuppgifter fram. 
Som på exemplet ankn 202 i bilden ovan. 
 
 

Fältet 
Nummerserier 

Här väljer du vilka nummerserier som skall presenteras. Alla eller de serier du 
vill se. På knappen står det nu ”Alla”. Kan användas om man av någon 
anledning vill se en mindre del av sin Nummerplan. 
 

Fältet Flytt Denna knapp och textfält används när man vill flytta en anknytning till ett annat 
nummer i nummerplanen. Se mer under funktionen ”Flytta befintliga 
anknytningar” i detta kapitel. 
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Fältet Svarsgrupp 

 
 
Här ser du vilka Svarsgrupper som finns i nummerplanen. Här finns det en 
Svarsgrupp 205. Detta nummer är gruppnummer till sin grupp. Klickar man på 
något av numren i fältet ”Svarsgrupp” så kan man se vilka anknytningar som 
tillhör denna grupp. Alla nummer som ingår i gruppen samt gruppnumret lyses 
då upp med en gul färg i nummerplanen 
 

Fältet Telefonist-
funktion 

 
 
Efter att ha klickat på telefonistfunktion 08000 i fältet kan du se alla funktioner 
och anknytningar som denna funktion samarbetar med i nummerplanen. 
 

Nummerplanens 
symboler 

Du ser med hjälp av symbolerna vad som ligger på respektive anknytning i 
nummerplanen Om du är osäker vad symbolerna betyder så läs i 
symbolförteckningen här ovan 
 

Anknytning Du ser att 200 är en vanlig anknytning samt att 201 är en mobil/ip/flex 
anknytning. För att förflytta dig till anknytningsnivå och titta på en speciell 
anknytning så markerar du den rutan med det nummer du vill titta på och tryck 
“return” eller dubbelklicka på rutan 
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Flytta befintliga 
anknytningar 

Denna tjänst medger endast flyttning mellan befintliga anknytningar, dvs inte 
lediga nr, i samma Centrexgrupp tex när två personer byter rum eller arbetsplats 
och utförs på följande sätt: 
Markera en anknytning genom att klicka på den. 
• Skriv sedan det andra numret i fältet ”Flytt”. 
• Tryck på knappen   
Först så får du en bekräftelsefråga: 
 

 
 
Efter ett klick på ”Ja” så utförs flytten och ser ut på följande sätt: 
 

 
 
Det hela tar någon halvminut och när det är klart kommer en bekräftelse på det. 
 
Det finns också två alternativa sätt att utföra denna flytt: 
1. Dra och släpp.  
Markera och dra en av anknytningarnas symbol till den andra platsen och släpp. 
Du får samma bekräftelsefråga osv som ovan. 
2. Genväg till Ankn 
Om man vill slippa att vänta på en läsning via Nummerplan kan man flytta 
genom att ange anknytningarna längst ner på fliken ”Genväg till Ankn”. 
Fyll i de bäggge numren i Ankn 1 och Ankn 2 och klicka på knappen  , så 
utförs en flytt mellan dem.  
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4.8.2 Fliken Tjänster 

Här kan du ställa in parametrar för gemensamma tjänster i Centrexgruppen 
 

 
 
Grupp 
Omstyrningsnr 

Samtliga anknytningar i nummerplanen omstyrs till detta nummer. 
Orsaken till omstyrningen bestäms längre ner i bilden tex. ”Omstyrning 
vid ej svar” 
 

Defaulttid för 
lunch (min) 

När någon har knappat in sig för lunch och inte angett någon tid för 
återkomst så sätts den tiden automatiskt till det värde som står i fältet (som 
här är 60 minuter). Sluttiden för lunch blir 60 min efter den tid då någon 
knappar in lunch. Den avrundas till närmaste 5 minuter. 
 

Defaulttid för 
Tillfälligt ute 
(min) 

Det är samma funktion som ovan. Om någon har knappat in ”Tillfälligt 
ute” och inte angivit någon tid för återkomst så väljer systemet automatiskt 
den tid som angivits i fältet Sluttiden för ”Tillfälligt ute” blir med bildens 
värde, 20 min efter den tid då någon knappar in ”Tillfälligt ute”. Tiden 
avrundas till närmaste 5 minuter 
 

Återanropstid 
Upptaget, 
Telefonist 

Denna tidsangivelse används när telefonisten har satt ett samtal på vänt 
mot en upptagen anknytning. När tiden har löpt ut så blir det återanrop till 
telefonisten och samtalet kommer tillbaka. Den som har varit väntkopplad 
får nu åter kontakt med telefonist. 
 

Återanropstid, 
Ej svar, 
Telefonist 

Det är som ovan. Fast vid ej svar. Efter angiven tid återkommer samtalet 
till telefonist. 
Det fortsätter även att ringa på anknytningen 
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Ext samtal till 
Telefonist, full 
kö 

Här bestämmer man vad som skall hända när kön till telefonisterna är full 
för externsamtal. Man kan välja följande: 
• Ton eller Talbesked: Här får den som ringt upptagetton. 
• Vidarekoppla samtal: Nu vidarekopplas samtalet vid full kö till det 
nummer som angivits under Telefonistfunktioner, Flik Anropsnummer och 
fält ”Omstyrning vid full kö, ext.anrop”.  
 

Int samtal till 
Telefonist, full 
kö 

Här bestämmer man vad som skall hända när kön till telefonisterna är full 
för internsamtal. Man kan välja följande: 
• Ton eller Talbesked: Här får den som ringt upptagetton. 
• Vidarekoppla samtal: Nu vidarekopplas samtalet vid full kö till det 
nummer som angivits under Telefonistfunktioner, Flik Anropsnummer och 
fält ”Omstyrning vid full kö, Intanrop” 
 

Ext samtal till 
Telefonist, 
Nattkoppling 

Här bestämmer man vad som skall hända när telefonisten är nattkopplad 
vid externsamtal. Man kan välja följande: 
• Ton eller Talbesked: Här får den som ringt påringningston. 
• Vidarekoppla samtal: Nu vidarekopplas samtalet vid nattkoppling 
till det nummer som angivits under Telefonistfunktioner, Flik 
Anropsnummer och fält ”Nattkoppling för externa samtal” 
 

Int samtal till 
Telefonist, 
Nattkoppling 

Här bestämmer man vad som skall hända när telefonisten är nattkopplad 
vid internsamtal. Man kan välja följande: 
• Ton eller Talbesked: Här får den som ringt påringningston. 
• Vidarekoppla samtal: Nu vidarekopplas samtalet vid nattkoppling 
till det nummer som angivits under Telefonistfunktioner, Flik 
Anropsnummer och fält ”Nattkoppling för interna samtal” 
 

Omstyrning vid 
upptaget 

Här kan du välja mellan 
• Ingen omstyrning 
• Alla externa styrs om: Vilket innebär att när man ringer till en 
anknytning som är upptagen så styrs samtalet om till det nummer som är 
angivet i fältet ”Grupp Omstyrningsnr” (i bilden är det 200). Detta gäller 
samtliga anknytningarna i nummerplanen. 
 



Telia Centrex® Kunddataändring-Web Användarmanual 
    

Sida  15 (45)    

 
Omstyrning av 
Ext samtal efter 
hänvisning 

Här kan du välja mellan 
• Ingen omstyrning 
• Omstyrning: Samtalet styrs om efter ”Talbeskedet” som då styrs 
om till det nummer som är angivet i fältet ”Grupp Omstyrningsnr” (i 
bilden är det 200). Detta gäller samtliga anknytningarna i nummerplanen 
som använder tjänsten Hänvisning. 
 
 

Omstyrning av 
Int samtal efter 
hänvisning 

Här gäller omstyrningen interna samtal 
• Ingen omstyrning 
• Omstyrning: Samtalet styrs om till det nummer som är angivet i 
fältet ”Grupp Omstyrningsnr” (i bilden är det 200). Detta gäller samtliga 
anknytningarna i nummerplanen som använder tjänsten Hänvisning. 
 

Omstyrning vid 
ej svar 

Här går det att välja mellan 
• Ingen omstyrning 
• Endast Externa styrs om till omstyrningsnumret 
• Alla samtal styrs om till omstyrningsnumret 
 

Tid för 
Omstyrning vid 
ej svar 

Om man har valt någon typ av omstyrning under knappen ”Omstyrning 
vid ej svar” så sker omstyrningen efter den tid som angivits här. I bilden är 
det 30s. 
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4.8.3 Fliken Genväg till Ankn 

Denna flik använder du när nummerplanen är mycket stor och det finns många 
anknytningar, och du vill slippa vänta på läsning av samtliga ankn.  
Du kan då genom att mata in anknytningens nummer eller det externa numret och 
sedan trycka på knappen ”Sök upp” komma ner på anknytningsnivå och direkt till 
angiven anknytning.  
Du kan även utföra en flytt mellan två befintliga ankn om du är säker på att de finns i 
gruppen. Detta finns beskrivet under ”Flytta befintliga anknytningar” i kapitlet 
”Fliken Nummerplan”. 
I första hand är rådet att ankn-nr används. 
 

 
 
Hämta Ankn Här kan du mata in anknytningens ankn-nr eller externa nummer för att 

leta upp den och nå dess tjänster. 
Du kan söka efter den på följande olika sätt under Typ: 
- Ankn-nr, ange internnumret i fältet Nummer. Använd detta i första hand. 
- Utgående Extern-nr, ange externnumret utan riktnr-nolla, tex 48012345 
- Inkommande Extern-nr, ange externnumret med riktnr-nolla, tex 
048012345. 
Tryck sen på ”Sök upp” som är knappen med ”förstoringsglas”. 
  

Flytta 
Anknytningar 

Ange typ av nr, och ange numren som ska flytta i Ankn 1 och Ankn 2. 
Tryck sen på ”Flytt” som är knappen med ”pilar”, och genomför flytten. 
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4.8.4 Fliken Pick Up Grupper 

I denna flik kan du bilda ”Pick Up Grupper” eller ändra i befintliga grupper. I bilden 
finns det två grupper nr 1 och 2. I bilden kan du bla se att grupp nr 1 innehåller 
anknytningarna 200 och 201. 
 

 
 
Existerande 
Pick Up 
Grupper 

I dessa fält presenteras varje grupps nummer samt vilka anknytningar som 
tillhör respektive grupp 
 
  

PickUp Grupp I detta fält skriver du in vilken grupp som en anknytning skall tillhöra 
antingen en ny grupp eller en befintlig. Siffror 1-63 kan användas. 
 

Ankn-nr Man kan ange gruppens anknytningar på två sätt: 
• Man skriver in den eller de anknytningar som skall ingå i gruppen 

avskilda med kommatecken (som i bilden) samt trycker på sändknappen. 
• I nummerplanen markerar man (med <shift> eller <Ctrl> knapparna) de 

anknytningar som skall ingå i gruppen. Sedan trycker man på fliken 
”Pick Up Grupper” så finns alla anknytningar inmatade i detta fält. Man 
matar sedan in gruppens nummer och trycker på sändknappen. 

 
Det är lättast om första gruppen får nr 1 och andra får nr 2 osv 
I bilden pågår arbetet med att skapa grupp 3 med anknytningar 204, 206 
och 207. 
 

Tag bort grupp-
medlem 

För att ta bort en gruppmedlem så klickar och markerar du aktuell ankn, i 
”Existerande Pick Up Grupp”, och drar den till papperskorgen. 
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4.8.5 Fliken Kortnummer 

 
 
 
Kortnummer Här finns de gemensamma kortnumren. Nr 1-9 är individuella kortnummer 

för respektive anknytning, och kan inte anges här. Nr 10-99 är 
gemensamma kortnummer för anknytningar i denna centrexgrupp. 
 

Fullständigt nr Här anges de nummer som samtalen skall kopplas till när man knappar in 
kortnumret på telefonen.  
OBS! Här skall inte linjeprefix 00 anges för externa nummer. 
 

Dirigeringsfall Här skall det alltid vara en 1:a. 
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4.9 Svarsgrupp  

En Svarsgrupp är en grupp av anknytningar som har ett gemensamt anropsnummer. 
Inkommande samtal kopplas efter en specifik sökordning till en av anknytningarna i 
gruppen som är ledig. 
 

 
 

4.9.1 Fliken Svarsgrupp Data 

Sökordning Här står den metod som används för att söka mellan medlemmarna. 
1. Rak sökning. Den första i listan får alltid samtalet till sig när 

denne är ledig. När den 1:e inte är ledig försöker man alltid på den 
2:e osv. 

2. Längst ledig. Den medlem som varit ledig längst tid får samtalet. 
3. Rundsökning. Framkopplingen till de olika medlemmarna går runt 

till samtliga. Den 1:a får 1:a samtalet, den 2:a det 2:a osv. 
För att ändra en sökordning krävs nedtagning av hela Svarsgruppen och 
inläggning på nytt. Vid skapande av Svarsgrupp kan man välja sökordning. 
Detta måste utföras av Telia. 
 

Köstorlek Här anges hur många samtal som max kan stå i kö, 255 är max vad som 
kan anges. De samtal som inte kommer in i kön får upptagetton. 
 

Samtal i kö just 
nu 
 

Här ser man hur många som står i kö. Vill du ha ett exakt nuvärde så tryck 
shift + knappen ”ångra” samtidigt. 
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Vidarekoppling 
vid Full kö 

För att Vidarekopplingen skall fungera måste den vara aktiv samt att fältet 
"Till nr vid Full kö", innehåller ett nr. 
Numret definieras på samma sätt som när man ringer. Är det ett externt 
nummer så behövs 00 före numret. En anknytning anges med 
anknytningens nummer. 
 

Nattkoppling Det är två funktioner som använder Nattkopplingsnumret. Nattkoppling 
enligt klockslag (öppet/stängt) samt Alla urloggade.  
 
Alla urloggade: 
Om det står ett nr i fältet "Till nr, vid Nattkoppl/Alla urloggade", så 
kommer anrop till Svarsgruppen att kopplas dit då samtliga medlemmar är 
urloggade.  
 
Nattkoppling enligt klockslag: 
För att Nattkopplingen skall fungera måste den vara aktiv samt att fälten " 
Till nr, vid Nattkoppl/Alla urloggade", "Starttid för Nattkopplingen" och 
"Sluttid för Nattkoppl (Öppning)" är ifyllda. Tiden starttid är den tidpunkt 
när Svarsgruppen stängs för nattkoppling. Sluttid är när svarsgruppen 
öppnas för inkommande samtal. Tiderna gäller alla dagar i veckan även 
Lördag och Söndag, och anges med 4 siffror tex 0800.  
 
Numret definieras på samma sätt som man ringer. Är det ett externt 
nummer så behövs 00 före numret. En anknytning anges med 
anknytningens nummer.  
 

Ny medlem  För att lägga in nya medlemmar i Svarsgruppen görs följande: 
Skriv in anknytningens nummer i fältet ”Ny medlem” på fliken Svarsgrupp 
Data och klicka på Sänd. Om det är ett externt nummer (Extern medlem) 
som skall ingå i gruppen så ska man skriva hela det externa numret med 00 
framför, dvs på det sätt som en ankn i Centrexgruppen skulle ringt detta 
externa nr.  
 

Ta bort medlem För att plocka bort medlemmar från Svarsgruppen ska man markera en 
medlem samt dra och släppa den över ”papperskorgen”. Detta får man 
göra en åt gången. 
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Svarsgrupp-
medlemmar 

Här får man information om medlemmarna: 
Ankn-nr: visar de anknytningsnummer som ingår i gruppen. 
Extern-nr: här se du anknytningarnas externa nummer utan nolla för 
riktnummer. 
Status:  
Ledig = anknytningen är ledig 
Upptagen = anknytning är upptagen 
Urloggad = medlem är urloggad 
Autom. Urloggad(5 min) = automatiskt tillfälligt urloggad.  
Detta kan ske: 

• Om man inte svarar innan samtalet går vidare till nästa medlem i 
gruppen 

• Om anknytningen är medflyttad  
• När anknytningen är hänvisningskopplad. 

Tillfälligt urloggad är man i 5 minuter. Tiden går ej att ändra, men en 
medlem kan lämna denna status genom att göra en ny ur- och 
inloggningssekvens, #75* ”Svarsgrupp”# samt *75* ”Svarsgrupp”#. 
 

In-/Ur- 
loggning 

I kolumnen Inloggad/Urloggad kan man förändra statusen på en medlem 
från det ena till det andra, tex logga ur en inloggad medlem. 
Klicka på medlemmen det gäller i denna kolumn och ändra status. Klicka 
sen på Sänd.  
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4.9.2 Fliken Tjänster (Svarsgrupp) 

På denna flik är det endast en funktion man läser och hanterar. Det är hur länge det 
ska ringa på varje medlem i svarsgruppen innan det hoppar vidare till nästa medlem. 
 

 
 
Ringtid per 
medlem 

Här man ange hur länge det ska ringa på varje medlem innan anropet går 
vidare till nästa lediga medlem, vid ej svar. Tiden ska anges i sekunder. 
Om det står 0 betyder det 25 sekunder, defaultvärde.  
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4.9.3 Version BGC61 

Några av Telias AXE-stationer har en annan version, och därmed är det en viss 
skillnad även i denna applikation. För de Centrexgrupper som finns på en station med 
version BGC61, och som innehåller en svarsgrupp finns dessa skillnader. Det gäller 
framförallt fliken ”Svarsgrupp Data” som istället är uppdelad på två olika flikar. De 
heter ”Svarsgrupp Data” samt ”Vidarekoppling”. Och då är det alla vidarekopplingar 
till andra nr som anges på Vidarekoppling istället, dvs Vidarekoppling vid full kö 
samt Nattkoppling.  
Inställningen av klockstyrd Nattkoppling ser också annorlunda ut. Notera gärna i 
exemplet nedan vilka fält som inte ska användas/fyllas i. 
Nedan visas exempel på hur det kan se ut i de 3 flikarna:  
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Ovan kan tilläggas att värde 0 inte finns i denna version. 
 

 
 
För klockstyrd Nattkoppling är det viktigt att endast första raden i ”Stängning” 
och ”Öppning” anges, och inget alls i ”Typ av dag”. Annars kan det bli fel. 
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4.10 Telefonistfunktioner (Färgad) 

Under denna ikonen kan du lägga in olika Telefonistfunktioner som nattkopplings- 
nummer, etc. 
 

4.10.1 Fliken Inloggningsnr 

 
 
Hela fliken är bara läsbar. 
 
Inloggnings-
nummer (Ankn) 

Här ser man det inloggningsnummer som telefonisten skall ringa till för att 
logga in på sin telefonistplats. 
 

Inkommande 
Extern-nr 

Här syns det externa numret med nolla för riktnummer. Detta fält går bara 
att läsa. 
 

Utgående 
Extern-nr 

Här syns det externa numret utan nolla för riktnummer. Detta fält går bara 
att läsa. 
 

 
Övriga fält används ej. 
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4.10.2 Fliken Logisk kö 

En telefonist kan ha ansvar för att svara på flera anropsnummer på olika orter och 
ingå i en telefonistgrupp. Den logiska kön visar hur kösituationen är för hela 
telefonistgruppen och alla anslutna Centrexgrupper. På denna flik kan du ställa in 
parametrar som styr den logiska kön. Samtliga telefonister som arbetar tillsammans 
(svarar på samma nr) inom företaget är anslutna till samma logiska kö (telefonist-
grupp) och parametrarna nedan gäller samtliga telefonister under denna logiska kön. 
 

 
 
Anslutna 
Anropsnummer 

Här ser du vilka signaleringsnr som ingår i ”din” logiska kö(ett för varje 
Anropsnr). Finns det inget angivet i listan så är denna Centrexgrupp inte 
någon logisk kö. Om det inte är någon logisk kö på denna Centrexgrupp 
(=tomma rader under Signaleringsnummer), saknar uppgifterna nedan 
betydelse. 
 

Max antal 
Externa anrop  

Här anges hur många externa samtal som kan stå i kön. I bilden är det  
max 30. Minvärde är 1. 
 

Max antal 
Interna anrop 

Här bestäms hur många interna samtal som kan stå i kön. Även här är det 
max 30. Minvärde är 1. 
 

Max antal 
Återanrop 

Här anges hur många återanrop som kan stå i kön. I bilden är det max 15 
återanrop. Minvärde är 1. 
 

Max antal 
direktanrop 

Direktanrop är anrop till en specifik telefonistplats anknytning och får inte 
förväxlas med anropsnumret till företaget. I bilden är det max 5 
direktanrop. Minvärde är 1. 
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Automatisk 
nattkoppling 

Här kan man bestämma om man vill ha automatisk nattkoppling. Om 
svaret är ja så måste den vara aktiv. Är den aktiv så sker nattkoppling vid 
den tid som angivits i fältet ”Nattkopplingstid” och samtalen kopplas 
vidare till det nummer som angivits på fliken ”Anropsnummer”. För att 
samtalet ska styras till detta nummer måste även fälten för Nattkoppling på 
fliken tjänster på Centrexgruppsnivån, stå i läge ”Vidarekoppla samtal”. 
Nattkoppling sker även när alla telefonister är urloggade utan att 
ovanstående är utfört.  
 

Nattkopplings-
tid 

Här anges tiden för automatisk nattkoppling, då telefonistgruppen stängs 
och samtalen kopplas till numret för nattkoppling. I bilden är denna tid 
bestämd till kl 1630. Nattkopplingen avbryts när första telefonisten loggar 
in. 
 

Arbetande 
Telefonister 

Här kan man se hur många telefonister som är inloggade mot kön. För att 
vara säker på riktig information bör ”<shift>+Ångra” tryckas. För att 
uppdatera informationen. 
 
 

Externa samtal i 
kön 

Här visas hur många externa samtal som står i kön. För att vara säker på 
riktig information bör ”<shift>+Ångra” tryckas. För att uppdatera 
informationen. 
 
 

Interna samtal i 
kön 

Här visas hur många interna samtal som står i kö. För att vara säker på 
riktig information bör ”<shift>+Ångra” tryckas. För att uppdatera 
informationen. 
 
 

Arb. Telefonist, 
Ext anrop 

Visar hur många telefonister som kan besvara externa anrop. 
 
 

Arb. Telefonist, 
Int anrop 

Visar hur många telefonister som kan besvara interna anrop. 
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4.10.3 Fliken Anropsnummer 

Här kan du lägga in parametrar som styr trafiken till och från anropsnumret. 
 

 
 
 
Logisk kö Visar signaleringsnumret till den logiska kö som anropsnumret tillhör. I 

bilden är den logiska kön 08000 
 

Anropsnummer 
(Ankn) 

Detta är växelnumret i anknytningsform vilket är 207 i bilden. 
 
  

Utgående 
Extern-nr 

Det är externa numret utan nolla i riktnumret som här är 480123457 
 
 

Inkommande 
Extern-nr 

Det är det externa numret med nollan i riktnumret.  
 
 

Nattkoppling 
för Externa 
anrop 

Här lägger du in det nummer som externa anrop skall kopplas till när 
nattkopplingen är aktiv. På nivå Centrexgrupp och fliken Tjänster bestäms 
om nattkopplingen skall vara aktiv. Då är valet ”Vidarekoppla samtal” 
inlagt på knappen ”Ext samtal till telefonist, nattkoppling” 
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Nattkoppling 
för Interna 
anrop 

Här lägger du in det nummer som interna anrop skall kopplas till när 
nattkopplingen är aktiv. . På nivå Centrexgrupp och fliken Tjänster 
bestäms om nattkopplingen skall vara aktiv. Då är valet ”Vidarekoppla 
samtal” inlagt på knappen ”Int samtal till telefonist, nattkoppling” 
 
 
 

Omstyrning vid 
full kö, Ext 
anrop 

Här anger du till vilket nummer externa samtal skall kopplas när kön är 
full. På nivå Centrexgrupp och fliken Tjänster bestäms om omstyrningen 
skall vara aktiv. Då är valet ”Vidarekoppla samtal” inlagt på knappen ”Ext 
samtal till telefonist, full kö” 
 
 

Omstyrning vid 
full kö, Int 
anrop 

Här anger du till vilket nummer interna samtal skall kopplas när kön är 
full. På nivå Centrexgrupp och fliken Tjänster bestäms om omstyrningen 
skall vara aktiv. Då är valet ”Vidarekoppla samtal” inlagt på knappen ”Int 
samtal till telefonist, full kö” 
 
 

Arbetande 
Telefonister 

Visar det antal telefonister som är inloggade mot kön. 
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4.11 Anknytningar 

Genom att klicka på en anknytning så kommer du ner på anknytningsnivån och kan 
forma just den anknytningen för trafik i Centrex. Fast anknytning och Mobil/IP/Flex 
anknytning har samma flikar med innehåll. Därför visar vi bara en fast anknytning. 
Skillnaden mellan Mobil/IP/Flex är Accessnumret. Mobil har 07xxxxxxxx, IP har 
prefix + eget nr och Flex har eget nr, som Accessnummer. Vi har klickat på 
anknytning 200 i nummerplanen för att få fram efterföljande information. 
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4.11.1 Fliken Tjänster 

 
Anknytnings-
mall 

Används ej. 
 
 

Lösen/PIN-kod Denna PIN-kod användes när du skall fjärrstyra dina tjänster från en annan 
telefon tex vidarekoppla den. Du kan även deaktivera 
räckviddsbegränsaren via denna kod. Kan bara läsas. 
 

Hänvisning Kan bara läsas. Funktionen läggs in av Telia. 
 

Individuella 
Kortnummer 

Här väljer du om individuella kortnummer som du skapar under flik 
”Kortnummer” skall vara tillgängliga. Följande val kan göras: 
Inte tillgång till: Det innebär att du inte har tillgång kortnummerlistan. 
Tillgång till: Betyder att man kan lägga in och använda kortnummer.  
Vilket medför att du kan använda de 9 individuella kortnummer som kan 
skapas för varje anknytning.  
 
 

Extern 
Nummer-
presentation 

”Tillgång till” innebär att du kan se anropande externa nummer som inte är 
skyddade. 
 
 

Samtal väntar Här är valet mellan: 
Inte tillgång till: Anknytningen har inte tillgång till tjänsten. 
Tillgång till: Anknytningen har tillgång till tjänsten men den är inte 
aktiverad. 
Aktiv: Tjänsten är aktiverad 
 
OBS! I version BGC61 finns en egen funktion för aktivering. 
 

Åter-
uppringning 

Valalternativen är ”Inte tillgång till” eller ”Tillgång till” som innebär att 
det kommer en återuppringning när du har tryckt på 5:an vid upptaget och 
anknytningen har blivit ledig. 
 

Skydd mot 
nummerpres. 

Valmöjligheter: 
Nej: Inget skydd mot nummerpresentation. 
Kan aktiv. Fast skydd: Kan aktiveras 
Aktiv: Anknytningen har aktiverat skydd mot nummerpresentation. 
 

Överflyttning 
vid upptaget 

Valalternativen är ”Inte tillgång till” eller ”Tillgång till” som innebär att 
du kan överflytta samtalet även till en upptagen anknytning. 
 

Överflyttning 
innan svar 

Valalternativen är ”Inte tillgång till” eller ”Tillgång till” som innebär att 
du kan överflytta samtalet (lägga på luren) innan någon har svarat 
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Restriktion mot 
överflyttning 

Valalternativen är: 
Ingen begränsning: Alla överflyttningar är tillåtna. 
Inte Externt till Externt: Överflyttning av ett inkommande externt samtal 
till ett externt nummer är inte tillåtet. 
Inte tillåtet med ngn Ext: Externa samtal kan inte överflyttas 
 

Överflyttning 
efter svar 

Valalternativen är ”Inte tillgång till” eller ”Tillgång till” som innebär att 
du kan överflytta samtalet (lägga på luren) när någon har svarat. 
 

Direkt Call Pick 
Up 

Valalternativen är ”Inte tillgång till” eller ”Tillgång till” som innebär att 
när det ringer på enskild anknytning kan du svara från valfri anknytning. 
  

Förfrågan/ 
Trepart 

Valalternativen är: 
Nej: Tjänsterna är inte tillgängliga 
Förfrågan: Du kan göra förfrågan och pendla mellan samtalen  
Full Förfrågan & Trepart: Du kan göra förfrågan, pendling och trepart 
 

Restriktioner 
Förfrågan/ 
Trepart 

Valalternativen är: 
Inga begränsningar: som texten säger, tjänsten kan användas fullt ut. 
Ingen Extern i 3-part: Du kan inte koppla en 3-part där ett externt nummer 
ingår 
 
 

Grupp Call Pick 
Up 

Här kan du se om anknytningen tillhör någon Call Pick Up grupp. I bilden 
ser du att anknytningen tillhör grupp 1 
 

Hot line Här kan du lägga in tjänst för automatisk uppringning, men bäst gör du det 
på fliken ”Övrigt”. Valalternativen är: 
Inte tillgång till: Ingen Hot line 
Ja, med timeout 5 s: Definierat nr rings upp 5 sek efter att luren lyfts. 
Direkt: Definierat nr rings upp direkt när luren lyfts. 
 

Inkommande 
begränsningar 

Valalternativen är: 
Ingen begränsning: Alla inkommande samtal kommer fram 
Spärr för Externa anrop: Inga Externa inkommande samtal är tillåtna. 
Med Svart/Vip lista: Inkommande anrop styrs med hjälp av Svart/Vip lista 
som finns under fliken ”Övrigt”. 
Inga ankommande: Inga inkommande, bara utgående samtal är tillåtet. 
 

Inbrytning Kan bara läsas. Funktionen läggs in av Telia. Vid Nivå 1, Nivå 2 och Max 
kan inbrytning utföras mot de ankn som har ett Skydd mot Inbrytning som 
är lägre än nivån på denna tjänst. 
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Skydd mot 
inbrytning 

Valalternativen är: 
Inget skydd: Inbrytning är möjlig om den tidigare parametern ”Inbrytning” 
är vald till möjlig hos den påringande anknytningen. Vilken nivå man 
väljer beror på vilka som skall kunna göra inbrytning tex det är bara 
telefonister som skall kunna göra inbrytning. Om de har inbrytningsnivå 3 
så väljer vi då här nivå 2. 
Nivå 0: Alla med inbrytningsnivå 1, 2 och 3 kan göra inbrytning 
Nivå 1: Alla med inbrytningsnivå 2 och 3 kan göra inbrytning 
Nivå 2: Alla med inbrytningsnivå 3 kan göra inbrytning 
Max: Ingen inbrytning kan ske. 
 

Tandem-
ringning 

Kan bara läsas. Funktionen läggs in av Telia. I bilden är valt ”Tillgång till” 
som innebär att man kan para ihop en anknytning med en annan 
anknytning eller med en extern telefon som vill att samma påringande 
samtal skall ringa på båda telefonerna. Funktionen kan ändras och 
aktiveras på fliken ”Övrigt” för de ankn som redan har tjänsten. 
 

Påknackning Valalternativen är ”Inte tillgång till” eller ”Tillgång till” som innebär att 
du har möjlighet att påkalla att internt samtal är väntande mot påringd 
anknytning. Ungefär samma sak som Samtal Väntar för interna anrop. 
 

Förbigång Kan bara läsas. Funktionen läggs in av Telia. 
 

Skydd mot 
förbigång 

Valalternativen är ”Inte tillgång till” eller ”Tillgång till” som innebär att 
förbigång kan inte utföras även om den tidigare parametern ”Förbigång” är 
vald tillåten hos den påringande anknytningen. 
 

Intern nummer-
presentation 

Valalternativen är 
Nej: Denna ankn ser inga Interna nr i nr-display. 
Ja: Denna ankn ser Interna nr i nr-display, förutom de nr som är 
hemliga/skyddade. 
Ja, även skyddade: Denna ankn ser samtliga Interna nr i nr-display, även 
de som är hemliga/skyddade. 
 

Kundunik 
Räckvidds-
begränsare 

Används när kunden inte vill använda det räckviddsprogram som är 
standard utan köper en kundunik kombination. 
 
 

Parkering Valalternativen är 
Inte tillgång till: Du kan inte parkera samtalet 
Tillgång till: Du kan parkera samtalet på egen anknytning. 
Även mot annan ankn: Du kan även parkera samtalet på en annan 
anknytning. 
 

Fjärrstyrning Kan bara läsas. Funktionen läggs in av Telia. ”Tillgång till” innebär att du 
med hjälp av din pinkod och ett fjärrstyrningsnummer kan fjärrstyra din 
anknytning. Du ringer upp fjärrstyrningsnumret från en annan anknytning 
eller ett externt nummer  samt identifiera dig med hjälp av pinkoden. 
Fjärrstyrningsnumret för denna Centrexgrupp är 978, se nummerplanen. 
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Tillfälligt 
visande/ skydd 
av nummer 

Valalternativen är ”Inte tillgång till” eller ”Tillgång till” som innebär att 
du kan hindra att ditt nummer visas för någon som har 
Nummerpresentation eller tillfälligt visa ditt nummer om det normalt är 
skyddat. 
 

Flerparts-
konferens 

Kan bara läsas. Funktionen läggs in av Telia. ”Tillgång till” innebär att du 
har möjlighet att etablera flerpartskonferens med upp till 10 deltagare. 
 

Restriktion mot 
flerpart 

Valalternativen är ”Ingen begränsning” eller ”Inte tillåten ta med Ext” 
som innebär att det inte går att koppla upp flerpart  med externa nummer. 
 

Räckvidds-
begränsare 

Detta är en parameter för den räckviddsbegränsning som är standard i 
systemet. Valalternativen är: 
Nej: Räckviddsbegränsning används inte för denna anknytning 
Inga avgående alls: Utgående samtal tillåts ej. 
Ja, Kundstyrd: Man kan från telefonen själv styra om 
räckviddsbegränsaren skall vara aktiv. 
Ja, Fast: Räckviddsbegränsningen kan inte styras från telefonen 
 

Status 
Räckvidds-
begränsare 

Valalternativen är ”Ej Aktiv” eller ”Aktiv” som innebär att 
Räckviddsbegränsningen är in eller urkopplad. Det är viktigt att den här 
står i läge ”Aktiv” om inte ankn ska kunna ringa obegränsat. 
 
 

Räckvidds-
begränsar-
program 

 
 
Detta är de valmöjligheter som erbjuds i systemets standardprogram. För 
denna anknytning är valet ”L Sve ej Mob 0900 118 Best” som innebär att 
denna ankn endast kan ringa inom Sverige, och dessutom är spärrad för 
samtal till Mobiler, Betalsamtal(0900), Nr-upplysning samt Telias 
Beställningstjänster. 
Det är valen som syns i listan som kan göras här.  
Räckviddsbegränsare A (Stängd för alla avgående) väljer man under 
Räckviddsbegränsare.  
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4.11.2 Fliken Vidarekoppling 

Här styr du hur inkommande samtal skall vidarekopplas. 
 

 
 
Vidarekoppling 
vid upptaget 

Valalternativen är: 
Nej: Det går inte att lägga in Vidarekoppling vid upptaget. 
Ja: Vid upptaget kopplas inkommande samtal vidare till numret i fältet  
”Vid. Upptaget till nr”  om status är aktiv. 
Ja, med S/V lista: Om vidarekoppling skall utföras styrs av S/V-listorna. 

 
Vidarekoppling 
Vid Ej Svar 

Valalternativen är: 
Inte tillgång till: Det går inte att lägga in Vidarekoppling vid ej svar. 
Ja: Vid ej svar kopplas samtalet vidare till det nummer som angivits i 
fältet ”Vid Ej Svar till nr. 
Ja, med S/V lista: Om vidarekoppling skall utföras styrs av S/V-listorna. 
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Restriktion 
Vidarekoppling/ 
Medflyttning 

Valalternativen är: 
Ingen begränsning: Det finns ingen begränsning för vidarekoppling. 
Inte Externt till Externt: Det sker ingen vidarekoppling för ett externt 
anrop om den ska ske till ett externt nummer. 
Inte tillåten till Externt nummer: Det går inte lägga in 
vidarekoppling/medflyttning till externt nummer. 
 

Medflyttning Valalternativen är: 
Inte tillgång till: Det går inte att lägga in Medflyttning. 
Ja: Medflyttning sker till det nummer som angivits i fältet ”Medflyttning 
till nr”. 
Ja, med S/V lista: Om medflyttning skall utföras styrs av S/V-listorna. 
 
 

Fälten: 
Vid Upptaget- 
Vid Ej Svar- 
Medflyttning- 
till nr 

I dessa fält anger du de nummer som samtalen skall vidarekopplas eller 
medflyttas till. 
 
 
 
  

Knapparna 
Status 

Här aktiverar eller deaktiverar du de möjligheter som vi tidigare har 
angivit. Det sker ingen vidarekoppling eller medflyttning om inte dessa är 
aktiva. 

List status Valalternativen är: 
Ingen lista är aktiv: Vidarekoppling och Medflyttning fungerar utan någon 
påverkan av listor 
VIP lista aktiv: Om Vidarekoppling och Medflyttning skall utföras så kan 
det styras med VIP- listan 
Svart lista är aktiv: Om Vidarekoppling och Medflyttning skall utföras så 
kan det styras med Svart – listan. 
 

Tid för Vid Ej 
Svar 

Tiden angiven i detta fält är tiden innan vidarekoppling utförs. I bilden är 
den 25 sekunder. 

VIP lista Alla ankommande samtal från nummer på VIP lista ringer på listägarens 
anknytning oavsett vilka vidarekopplingstjänster som är aktiva ifall VIP 
lista är aktiv. Okända A-nummer betraktas inte som nummer på listan. 
Skyddade nummer hanteras som vanliga nummer om de är med på listan. 
 

Svart lista Endast ankommande samtal från nummer på Svart lista följer aktiverade 
vidarekopplingstjänster på listägarens anknytning ifall Svart lista är aktiv. 
Andra nummer ringer på listägarens anknytning. Okända A-nummer 
betraktas inte som nummer på listan. 
Skyddade nummer hanteras som vanliga nummer om de är med på listan. 
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4.11.3 Fliken Kortnummer 

 

 
 
 
Individuella 
kortnummer 

Valalternativen är ”Inte tillgång till” eller ”Tillgång till” som innebär att 
anknytningen kan använda de kortnummer som finns i kortnummerlistan. 
 

Kort nummer 
listan 

Här matar du in de individuella kortnummer som någon önskar för denna 
anknytningen. 
Status: Visar vilka kortnummer som är lediga 
Kortnummer: Visar vilka kortnummer det finns. OBS kortnummer 0 går ej 
att använda. 
Till Nummer: Visar till vilket nummer de olika kortnumren kopplar till. 
Externa nummer skall ha 00 som prefix. 
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4.11.4 Fliken Övrigt 

Här justerar du möjligheterna för Hot line, Tandemringning och begränsningar för 
inkommande samtal 
 

 
 
 
Hot line Här kan du lägga in tjänst för automatisk uppringning. Valalternativen är: 

Inte tillgång till: Ingen Hot line 
Ja, med timeout 5 s: Definierat nr rings upp 5 sek efter att luren lyfts. 
Direkt: Definierat nr rings upp direkt när luren lyfts. 
 

Hot line 
Nummer 

Det nummer som Hot line funktionen skall koppla till läggs in här. Externa 
nummer måste ha linjeprefixet 00. 
 

Aktiverad Här aktiverar du funktionen Hot line. 

Tandem-
ringning 

Kan bara läsas. Funktionen läggs in av Telia. Anknytningen i bilden har 
inte tillgång till tjänsten 
 

Nummer Det nr som det skall ringa på samtidigt anges i fältet ”Nummer” om man 
har tillgång till tjänsten. 
 

Aktiverad Valalternativen är Nej eller Ja. Det är här du aktiverar tjänsten om ankn 
har tillgång till den.  
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Inkommande 
begränsning 

Här kan man välja vilka begränsningar man vill ha för inkommande 
samtal. 
Valalternativen är: 
Ingen begränsning: Det finns ingen begränsning för inkommande samtal. 
Spärr för Externa anrop: Inga externa ankommande samtal är tillåtna. 
Med Svart/Vip lista: Nu styr listorna vilka begränsningar som skall finnas  
Inga ankommande: Alla ankommande samtal är spärrade. 

 
List status Valalternativen är: 

Ingen lista är aktiv: Om valet är att listorna skall styra begränsningen och 
ingen lista är aktiv så blir det inga begränsningar 
VIP lista aktiv: Det är VIP lista som styr begränsningarna 
Svart lista aktiv: Det är svart lista som styr begränsningarna 
Samtalet 

VIP Lista Alla ankommande samtal från nummer på VIP lista släpps igenom, övriga 
A-nummer spärras och får talbeskedet ”Numret kan ej nås” ifall VIP lista 
är aktiv. Har kunden omstyrningsnummer till telefonist/svarsställe hamnar 
spärrade samtal där. Okända A-nummer betraktas inte som nummer på 
listan. Skyddade nummer hanteras som vanliga nummer om de är med på 
listan 
anknytning 

Svart Lista Alla ankommande samtal från nummer på Svart lista spärras för 
ankommande trafik, ifall Svart lista är aktiv, och påringande får 
talbeskedet ”Numret kan ej nås”. Har kunden omstyrningsnummer till 
telefonist/svarsställe hamnar spärrade samtal där. Okända A-nummer 
betraktas inte som nummer på listan. Skyddade nummer hanteras som 
vanliga nummer om de är med på listan.  
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4.12 Telefonist 

Det finns en Telefonistplats i nummerplanen med anknytningsnr 208. Vi har valt den 
anknytningen för efterföljande information 
 

 
 
  
Anknytnings-
mall 

Används ej 
 
 

Status LOGGEDOFF = Är inte inloggad 
LOGGEDON = Är inloggad mot telefonistplatsen men säger ingenting 
om telefonisten är i trafik. Telefonisten måste öppna telefonistplatsen för 
att vara i trafik och besvara samtal. 
 

Lösen/ PIN-kod Detta är lösenordet för att logga in. Detta gäller inte MAXI 
Telefonistplats där detta lösenord inte används av telefonist. 
 

Svars-sätt Här bestämmer du hur samtalen skall besvaras. Valmöjligheterna är 
Manuellt eller Automatiskt när samtalet har kommit upp på skärmen 
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Skydd mot 
Nummer-
presentation 
 

Här kan man välja ifall telefonistens nr skall vara skyddat eller att det ska  
visas, vid förmedling av samtal repektive vanliga utgående samtal från 
telefonistplatsen. 

Inbrytningsnivå Kan bara läsas. Funktionen läggs in av Telia. Här bestäms vid vilken nivå 
telefonisten skall kunna göra inbrytning. Inbrytning kan bara ske på 
underliggande nivåer tex vid inbrytningsnivå 2 kan telefonisten bara göra 
inbrytning på anknytningar som har skyddsnivå 0 och 1 
Följande nivåer finns: 
Nivå 0: Ingen inbrytning tillåten 
Nivå 1: Inbrytning på anknytningar som har skyddsnivå 0 
Nivå 2: Inbrytning på anknytningar som har skyddsnivå 0 och 1 
Max 3: Inbrytning på anknytningar som har skyddsnivå 0, 1 och 2. 
 

Programmerings-
läge 

Valmöjligheterna är ”Inte tillåtet” eller ”Tillåten att använda”. 
Telefonisten kan göra samma inställningar som vi har gjort här från sin 
telefonistplats. För att det skall gå så måste valet här vara ”Tillåten att 
använda”. 
 
 

Överflyttnings-
sätt 

Detta styr hur samtalen skall överflyttas till den efterfrågade anknytning. 
Manuellt: När samtalet skall överflyttas till vald anknytning så måste 
telefonisten beordra detta med en knapptryckning på tangentbordet. 
Automatiskt: När samtalet skall överflyttas till vald anknytning så utförs 
det automatiskt efter 2 s. 
 

Arbetar med 
samtal 

Valmöjligheterna är: 
Internt och Externt: Telefonisten kan arbeta både mot interna och externa 
samtal 
Endast Internt: Telefonisten tar bara interna samtal 
Endast Externt: Telefonisten tar bara externa samtal 
 

OBS! För att utförda förändringar skall gälla måste en ny inloggning av 
Telefonistplats ske. 
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4.13 Skriv ut 

Om man önskar att ta ut en bild från applikationen på papper eller för att skicka iväg 
med ett mail kan man använda Skriv ut funktionen. När man klickar på knappen med 
”skrivarsymbolen” blir det en utskrift på din default-skrivare. Om man istället klickar 
på knappen med ”förstoringsglas” kommer ett nytt fönster upp med en bild i 
textformat från den fliken man står i. Sedan kan man skriva ut denna genom att välja 
vanliga utskriftsfunktionen i sin webläsare, eller spara den som en fil. 
 
Här följer några exempel på sådana utskrifter: 
 
Nummerplan KNVX5032 
 

 
 
Ankn 200 
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5. Djupare beskrivning av lösenordsdosan 
 
Den lösenordsdosa du har fått är av typen SafeWord från Secure Computing. Dosan 
är ett tillförlitligt sätt att verifiera att en användare är den han/hon utger sig för att 
vara. Ägaren är personligt ansvarig för dosan och skall omedelbart anmäla förlust av 
denna. 
På grund av detta kan man vara säker på att endast en kan använda dosan och att det 
är rätt person. Det kvittensblad som du fått är en garanti för Telia att du har mottagit 
lösenrodsdosan och att du har godkänt de regler och det ansvar som är förknippat 
med denna. 
Observera att RingIn inte kommer att fungera förrän Telia har tagit emot din 
kvittens. 

5.1 Engångslösenord  

System för engångslösenord kräver ett nytt lösenord vid varje inloggningstillfälle. 
Eftersom lösenordet är nytt varje gång är det meningslöst att avlyssna eller stjäla det.  
När en användare loggar in skall han ange sitt ID och engångslösenord. Lösenorden 
erhålls från en lösenordsgenerator (authenticator eller token på engelska). Generatorn 
liknar en miniräknare och använd separat från datorn och kräver ingen läsare eller 
annan hårdvarukoppling till datorn.  
Lösenordsgeneratorn har programmerats med en hemlig unik nyckel. Med hjälp av 
nyckeln och lösenordet beräknas ett ingångsvärde som ändras från gång till gång.  
SafeWord-servern vet nyckeln för varje användare. SafeWord beräknar lösenordet 
genom att kryptera ingångsvärdet med den hemliga nyckeln. Om resultatet stämmer 
överens med det givna engångslösenordet vet SafeWord-servern att det är rätt person 
med rätt lösenordsgenerator, varvid inloggningen fullföljs.  
För att öppna lösenordsgeneratorn anger användaren sin PIN-kod, den är valfri och 
kan bytas av användaren själv. För att skydda PIN-koden kan kortet spärras om till 
exempel fler än tre felaktiga försök görs. För att försvåra för obehöriga visar dosan ett 
ogiltigt engångslösenord vid fel PIN. Detta aktiverar säkerhetsmekanismerna i 
SafeWords-servern efter ett antal försök. 
 
Lösenordsdosan ser ut enligt nedan.  
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5.2 Start av lösenordsdosan 

Dosan startas genom att trycka på on. Då kommer det att stå EP i displayen. EP står 
för enter pinkod. 
Pinkoden skall ni ha fått tillsammans med er dosa. Pinkoden består av 4 siffror. 
Låt oss säga att du har fått pinkoden 2425.  
När dosan visar EP slår du in 2425 och sedan väntar du på att dosan genererar ett 
lösenord.   
 

 
Ett lösenord på sex siffror och bokstäver visas nu i fönstret. Detta lösenord är endast 
giltigt en gång. Försök inte att använda ett lösenord fler än en gång. Du riskerar då att 
få din access spärrad. 
OBS! När man har slagit fram ett nytt lösenord skall man inte ta med bindestrecket 
som visas på dosan. Skriv bara in de 6 tecken som visas. Dvs. får du fram 123-4F5 så 
är det 1234f5 som är lösenordet. 
Tänk på att: 
0 är alltid noll, ej bokstaven O. 
1 är alltid ett, ej bokstaven L. 
5 är alltid fem, ej bokstaven S. 
8 är alltid åtta, ej bokstaven B. 
H är alltid H, ej bokstaven X 
Lösenordet använder du sedan ihop med ditt id som du skall ha fått ihop med dosan, 
id består av cent + nummer t.ex. cent11. 
Skriv nu in ditt id under användarnamn och lösenordet under lösenord se bilden 
nedan.  
 

 
 
 
Nu kan du klicka på Inloggning och koppla upp dig. 

5.3 Felaktig lösenord 

Dosan är programmerad på sådant sätt att om man slår fel lösen för många gånger i 
rad kommer dosan att radera sig. När detta händer kommer dosan att visa endast 
nollor. Innan detta sker kommer dosan att låsa sig på så vis att när man slår på dosan 
kommer det att bli dansande streck. När det är dansande streck kan man låsa upp 
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dosan genom att ge rätt pinkod när strecken har slutat att dansa och EP kommer fram 
igen. 
  

5.4 Ändra PIN-kod 

Dosan aktiveras med en PIN-kod och avger lösenord om sex bokstäver och siffror. 
När du får din lösenordsdosa har den en förprogramerad PIN-kod som finns med i det 
brev du fått. Det första du bör göra är att andra denna PIN-kod så att ingen kan ta 
reda på den.  
 

5.5 Förlorad  PIN-kod 

Har du förlorat eller glömt din PIN-kod kan du få en ny genom att maila till: ringin-
support@telia.se 
Uppge alltid i mailet: 
• Användar-id 
• Säkerhetsdosans serienummer (hittar du på baksidan av dosan) 
• Ditt namn 
• Telefonnummer 
• Ange att du förlorat PIN-koden 
Ringin-support kontaktar dig för leverans av ny PIN-kod 
 

mailto:ringin-support@telia.se
mailto:ringin-support@telia.se
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