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• Vidarekoppling vid ej svar
• Vidarekoppling vid ej svar, fast till ett nummer
• Vidarekoppling vid upptaget
• Vidarekoppling vid upptaget, fast till ett nummer
• Överflyttning

Abonnentinformation
• Nummerpresentation
• Presentation av uppkopplat nummer
• Utökad nummerpresentation

Integritetsskydd
• Blockering mot presentation av
    uppkopplat nummer
• Hemligt nummer
• Permanent blockering mot nummerpresentation
• Tillfällig blockering mot nummerpresentation

Ekonomisk bevakning och uppföljning
• Prisinformation efter samtal
• Specificerad räkning

Funktioner vid växelanslutning
• Transmissionstest
• Direktval
• Direktval lokal nummerserie,
• Geografisk id för 112-samtal,
• Huvudnummer
• Kundstyrd kanalkonvertering
• Två-stationsanslutning.

Övrigt
• Extranummer
• Meddelandeöverföring
• Sluten användargrupp

Med sina 30 kanaler erbjuder Telia 
ISDN Multi en kraftfull anslutning för 
växlar eller datakomutrustning till 
det medelstora och stora företaget. 
En ISDN-anslutning kan du få nästan 
överallt i Sverige och kapaciteten är 
enkel att bygga ut i takt med växande 
krav.

Anpassningsbar växelanslutning
Telia ISDN Multi är det givna valet för medelstora
och stora företagsväxlar. Att ringa via Telia ISDN
går till precis som i det vanliga telenätet.

Anpassa med bastjänster och 
tilläggstjänster
Telia ISDN är ett intelligent nät med ett stort urval 
av tjänster som effektiviserar din kommunikation. 
Vissa av dem är bastjänster i abonnemanget, vilket 
betyder att de finns med redan från start och ingår i 
abonnemangskostnaden. Andra är tilläggstjänster, 
som du beställer separat. 
Tjänsterna i Telia ISDN Multi ingår på huvudnumret 
eller gruppnumret.

Gruppering efter typ av tjänst
För att du lättare ska hitta tjänsterna du behöver har 
vi grupperat dem i ett antal nyttoområden. Detalj-
beskrivningar av tjänsterna finner du i den alfabetiskt 
sorterade tabellen i nästa avsnitt.

Samtalshantering
• Subadress
• Vidarekoppling direkt
• Vidarekoppling direkt, fast till ett nummer
• Vidarekoppling per samtal 

Så utnyttjar du
Telia ISDN Multi
maximalt
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Bra att veta

Basservice
Basservice för Telia ISDN Multi ingår i abonnemanget. 
Det innebär att vi tar emot felanmälningar och avhjälper 
fel dygnet runt från måndag kl 08.00 till fredag kl 18.00. 
Under denna servicetid behöver vi garanterat högst 24 
arbetstimmar på oss från det att du rapporterar ett fel 
tills kommunikationen fungerar perfekt igen. 

För Telia ISDN Multi gäller Telias Allmänna Villkor; 
se  www.telia.se/foretag 

Tilläggsservice
Om du vill ha högre servicenivå kan du teckna ett 
särskilt serviceavtal. Detta kan gälla en enstaka
produkt eller en kombination av produkter.

Vi har ett flertal standardpaket för tilläggsservice, dessa 
kan kombineras efter just ert behov. 

Tilläggsservice faktureras separat.

Blockering mot presentation av uppkopplat nummer (COLR)

Förhindrar att ditt nummer presenteras för den som ringer upp dig.
Tilläggstjänst

Direktval (DDI)

(Vid växelanslutning:) Gör det möjligt att ringa direkt till en anknytning i din växel utan att gå via telefonist.
Tilläggstjänst

Direktval lokal nummerserie
Ger möjlighet att styra flera direktvalsnummerserier, oavsett riktnummerområde, till samma
access. Som option finns möjlighet att få A-nummervisning med lokala nummer och hantering av
kommun-id för nödsamtal.

Tilläggstjänst

Extranummer (MSN)
Utöver huvudnumret med tillhörande direktvalsnummerserie som ingår i abonnemanget kan du
komplettera
med ytterligare direktvalsnummerserier och enstaka nummer.
De enstaka numren behöver inte ligga i nummerföljd. 

Tilläggstjänst

Geografiskt id för 112-samtal
För att samhället ska kunna sätta in hjälpresurser snabbt och effektivt är det viktigt att samtal till det
nationella nödnumret 112 hamnar hos en larmcentral som ligger nära den uppringande personen.
Med centraliserade växellösningar riskerar nödsamtal att styras till en larmcentral i en helt annan
del av landet. Med tjänsten Geografiskt id för 112-samtal på ISDN Multi öppnar Telia för att ta emot
samtal från växeln med specifikt format, 0379112XYZ, där XYZ är kommun-ID.

Tilläggstjänst

Hemligt nummer
Förhindrar ditt nummer att presenteras vare sig du ringer upp eller blir uppringd.
Inte heller lämnas några kataloguppgifter ut om ditt nummer.

Tilläggstjänst

Huvudnummer (LH, TH)
(Vid växelanslutning:) Ett gemensamt telefonnummer för flera ISDN-kanaler. Vilken ledig kanal
som kommer att utnyttjas för ett inkommande samtal till huvudnumret beror på vilken sökordning
som definierats för accessen.

Tilläggstjänst

Kundstyrd kanalkonvertering (RH)
(Vid växelanslutning:) Ger dig möjlighet att styra antalet ingående kanaler till växeln.
Du kan exempelvis minska antalet under en semesterperiod när färre telefonister tjänstgör.

Tilläggstjänst

Meddelandeöverföring (UUS)
Möjliggör sändning av information mellan terminalerna under uppkopplingsfasen, under samtalet
eller under nedkopplingsfasen. Tjänsten finns i tre olika utföranden med något olika egenskaper.
Alla tre ingår i leveransen.

Tilläggstjänst

Detaljerad beskrivning Typ av tjänst i ISDN Multi



Produktblad 3/ 4

Telia ISDN Multi

Nummerpresentation (CLIP)
Den uppringande partens nummer presenteras på din telefon, förutsatt att denna är utrustad
för tjänsten.

Nätet sänder alltid ut numret inklusive riktnummer utan inledande nolla. Om du får ett samtal från
Stockholmsnumret 1234567 så skickas det som 81234567 till din telefon.

Samtal från en växelanknytning presenteras antingen med växelns huvudnummer eller med
anknytningsnumret, beroende på hur växeln är konfigurerad.

Bastjänst

Permanent blockering mot nummerpresentation (CLIR)
Förhindrar ditt nummer att presenteras hos den du ringer upp. Tjänsten fungerar från/till
kunderna i Telias nationella telefoninät samt de andra nationella och internationella operatörer
som Telia slutit avtal med.

Tilläggstjänst

Presentation av uppkopplat nummer (COLP)
Presenterar ditt nummer hos den som ringer upp dig. Nätet sänder alltid ut numret inklusive
riktnummer utan inledande nolla. Om du sitter på Stockholmsnumret 1234567 skickas det som 
81234567 till den telefon varifrån samtalet rings.
Samtal till en växelanknytning presenteras antingen med växelns huvudnummer eller med
anknytningsnumret, beroende på hur växeln är konfigurerad.

Tjänsten fungerar även internationellt om avtal finns med annan operatör.

Tilläggstjänst

Prisinformation efter samtal (AOC-E)
Upplyser om ungefärlig kostnad för ett nyss avslutat samtal. Du aktiverar tjänsten i samband med att du 
ringer upp.

Tilläggstjänst

Sluten användargrupp (CUG)
Utgående samtal kan kopplas upp endast till de nummer som ingår i gruppen. Inkommande samtal
kan tas emot endast från de nummer som ingår i gruppen.

Tjänsten finns i en variant där datakommunikation begränsas på samma sätt som ovan men där du
fritt kan ringa och ta emot samtal med vanligt tal.

Tilläggstjänst

Specificerad räkning
Fakturan för ditt ISDN-abonnemang redovisar utgående samtal under en viss period.

Tilläggstjänst

Subadress (SUB)
Den uppringande parten sänder en teckensträng på max 20 tecken och kan på så sätt adressera
exempelvis en specifik terminal som är ISDN-ansluten via din server. Subadressen hanteras inte av
telenätet utan endast av den anslutna utrustningen.

Bastjänst

Tillfällig blockering mot nummerpresentation (CLIR)
Hindrar per samtal att ditt nummer presenteras. Om du har tjänsten Permanent blockering mot
nummerpresentation är ditt nummer alltid skyddat mot presentation. Du ska i så fall inte använda
denna tillfälliga blockering.

Tilläggstjänst

Transmisstionstest (CRC-4)
CRC-4 är en funktion för transmissionstest mot växlar. Funktionen krävs av vissa växeltyper.

Tilläggstjänst

Tvåstationsanslutning
Innebär att er växel ansluts till två olika telestationer. Med denna lösning får ni betydligt högre
säkerhet i er telefonianslutning.

Tilläggstjänst

Utökad nummerpresentation – Bypass
Utökad nummerpresentation gör det möjligt för växeln att skicka ett valfritt, A-nummer (Additional
nummer) när ett nytt samtal sätts upp än det som tillhör anknytningen. Numret kommer att presenteras 
på mottagarens nummerpresentatör. Med utökad nummerpresentation blir det möjligt
att se A-numret på den som ringer även när en växelanknytning är vidarekopplad till en mobiltelefon.

Tilläggstjänst

Detaljerad beskrivning Typ av tjänst i ISDN Multi
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Vill du veta mer om tjänster i Telia ISDN Multi eller göra en beställning? Lämna
dina uppgifter på www.telia.se/foretagskontakt så hör en säljare av sig inom kort.
Du kan också ringa oss på tel. 90 400.
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Vidarekoppling direkt (CFU)
Kopplar dina inkommande samtal till det ställe där du vill ta emot dem. Du betalar endast för sträckan
från din utrustning till den utrustning dit du kopplat trafiken. (Tjänsten har tidigare kallats Medflyttning.)

Tilläggstjänst

Vidarekoppling direkt, fast till ett nummer
Som Vidarekoppling direkt men med den skillnaden att vidarekopplingen alltid sker till ett
bestämt nummer.

Tilläggstjänst

Vidarekoppling per samtal (Call Deflection, CD)
Vidarekopplar ett inkommande samtal utan att det överhuvudtaget kopplas fram till dig. Om man
vidarekopplar sin anknytning i växeln till t ex mobilnumret så går det att se vilket telefonnummer
som ringer. Samtalet lägger alltså inte beslag på någon kapacitet i din ISDN-förbindelse.

Tilläggstjänst

Vidarekoppling vid ej svar (CFNR)
Dina samtal flyttas till ett annat nummer när du inte svarar. Inget talsvarsmeddelande lämnas
till den som ringer upp att samtalet blir vidarekopplat.

Tilläggstjänst

Vidarekoppling vid ej svar, fast till ett nummer
Som Vidarekoppling vid ej svar men med den skillnaden att vidarekopplingen alltid sker till
ett bestämt nummer.

Tilläggstjänst

Vidarekoppling vid upptaget (CFB)
Dina inkommande samtal flyttas till ett annat nummer när din telefon, fax eller annan utrustning
är upptagen.

Tilläggstjänst

Vidarekoppling vid upptaget, fast till ett nummer
Som Vidarekoppling vid upptaget men med den skillnaden att vidarekopplingen alltid sker
till ett bestämt nummer.

Tilläggstjänst

Överflyttning (ECT)
En fortsättning på tjänsterna Förfrågan och Pendling. Om du pendlar mellan två samtal kan
du flytta över samtalet så att de två du har uppkopplade kan fortsätta samtalet även sedan
du kopplat ned.

Tilläggstjänst

Detaljerad beskrivning Typ av tjänst i ISDN Multi


