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1 Ändringsinformation 

 

 
Rev. Ändring Datum 

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

J Ändringar i Marvin Server 3.4 2010-12-17 

 
 Telefonistinformation till företagets 

telefonistplatser 
 

  Hämta värdehandlingar  

  Lösenordshantering ändrad  

K Utökning till 3 sökordsfält + mindre textändringar 2011-09-26 

L Uppdatering mobilappar 2011-12-13 

M Utökat med nya fält för Lyncintegration och chat 2012-04-11 

N Utökat med dialog för aggregerad hänvisning 2012-05-31 

O Lagt till Avancerat -> möjlighet att redigera Lync XML-fil 2012-09-26 

P Beskrivit SIP-parametrar. Ändrat avsnitt Mobilappar.  2013-01-08 

Q Ändrat avsnitt Mobilappar. 2013-02-10 

R Infört Avsändare i SMS och epost 2013-02-26 

S Rättat fel: Fliken i OWS kallas Anslagstavlan 2013-05-08 

T 
Referens till Groupwise borttagen 
Infört Visningsprofil 

2013-10-31 

U Passningsställe och UCC infört 2014-04-04 

V Avsnitt Mobilappar uppdaterat 2014-06-16 

X 
Avsnitt Mobilappar uppdaterat: Ny kolumn för aktiverade 
appar 

2015-02-18 

Y Info2-fältet i statistikrapporter 2015-05-11 

Z 

Info om att Microsoft Silverlight krävs infört i §9 
Mobilappar.  
Info i kapitel 5 Visningsprofiler. Info att 
visningsprofilnamnen skall vara unika 

2017-06-15 
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2 Marvin Maxi - Företagsadministration 

2.1 Inledning 

Marvin Maxi är en telefonistfunktion med hantering av telefoni, katalog, hänvisningar och 
meddelandefunktioner för Centrex och andra företagsväxlar. Centrex är en virtuell företagsväxel 
där själva växelfunktionen finns inbyggd i telenätets AXE-stationer. 
 
All kataloginformation finns lagrad i centralt placerade servrar som kan hantera flera kundföretag. 
Denna guide beskriver ett WEB-baserat verktyg som ger ett kundföretag möjlighet att styra 
funktionaliteten i Marvin för sin egen telefonilösning.  
 
Förutom katalogservern kan det finnas kundplacerade servrar som t.ex. Webserver, LDAP-server 
eller kopplingar till kundens kalendersystem.  
  
Kommunikationen mellan telefonistarbetsplatser och katalogserver sker över ett datanät med IP-
protokoll genom brandväggar som öppnats för att enbart släppa fram behörig trafik.  
 
 

2.2 Om manualen 

Manualen är avsedd för den på företaget som ska 
 

 definiera katalogens innehåll (vilka fält som ska användas) 

 utforma telefonistens skärmsida 

 utforma webbsidor för anknytningarnas telefonistöd och Plus-appar 

 definiera behörighetskrav och nivåer 

 skapa och ändra telefonistadministratörer. 

 skapa och ändra signaturer för telefonister och katalogadministratörer. 

 sända meddelanden till telefonister och katalogadministratörer 

 tilldela mobilappar till anknytningarna 

 se statistikrapporter 
 
 

2.3 Kort om administrationsnivåer 

2.3.1 Administrationsfunktioner hos operatören (den som driver Marvinmiljön) 

2.3.1.1 Systemadministration 

Genom denna görs grundinställningen av telefonisystemet innan leverans och därefter ändringar 
enligt kundföretagens beställningar. Systemadministratören har behörighet att göra allt i 
systemet, som t.ex. att definiera in nya telefonistplatser, koppla dessa till ett företag, hålla rätt på 
programlicenser o.s.v. 
 
Systemadministratören skapar signatur och användar-ID för kundföretagens 
företagsadministratörer. 
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En systemadministratör kan även utföra alla funktioner som företagets egna administratörer kan 
utföra enligt följande kapitel. 
 
Systemadministratören arbetar via en webbläsare mot systemets databaser. Funktionen kallas 
”Systemfunktioner Marvin Maxi”. 
 

2.3.2 Administrationsfunktioner på företaget 

2.3.2.1 Företagsadministratör 

En företagsadministratör kan enbart administrera sitt eget företag. En detaljerad beskrivning av 
funktionerna följer nedan.  
 

2.3.2.2 Katalogadministratör  

Katalogadministratören vårdar katalogens innehåll, lägger in nya personer, ändrar data för 
befintliga. Administrationen utförs via telefonistprogrammet (OWS) i en arbetsplats eller i en 
speciell katalogadministrationsplats utan telefoni-möjligheter. 
 
 

2.4 Skapa underkataloger / Nyckelkodsbehörighet 

Företagsadministratören har möjlighet att tilldela telefonisterna och katalogadministratörerna en 
nyckelkod. Denna nyckelkodsfunktion kan t.ex. användas av ett företag med verksamhet på flera 
orter där man vill dela in och hantera grupper separat. Funktionen ger således möjlighet att para 
ihop vissa anknytningar med vissa telefonister, telefonistadministratörer eller 
katalogadministratörer. 
 
En katalogpost som skapas av en katalogadministratör får ett  ”lås” (anknytningslås) som 
motsvarar administratörens nyckelkod. För att i fortsättningen kunna ändra katalogposten krävs 
att den som ska utföra detta har samma eller nyckelkod som den som skapade katalogposten eller 
en överordnad nyckelkod (jfr huvudnyckel för vanliga lås).  
 
Anm: Det går att ange både siffror och bokstäver som nyckelkod. Hänsyn tas till om bokstäverna är 
versala eller gemena. 
 
Exempel: 
En administratör med nyckelkoden ”123” tillåts administrera katalogposter med ”123” och 
underordnade anknytningslås, t.ex. ”1234”, ”1237 o.s.v. men inte ”124”.  
En administratör med nyckelkod ”12” kan ändra för alla dessa  
En administratör med ”” (tom nyckelkod) har huvudnyckeln och kan administrera alla 
katalogposter. 
 
När operatören (systemadministratören) skapar en företagsadministratör brukar man vanligtvis 
lämna nyckelkodsfältet blankt, vilket innebär att företagsadministratören får fullständiga 
rättigheter att administrera företaget. 
Företagsadministratören tilldelar sedan en nyckelkod till telefonistadministratören som vidare ärvs 
nedåt i organisationen. 
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2.5 Inloggning till företagsadministration 

Företagsadministrationssidorna finns tillgängliga via 
webbläsare från platser med möjlighet att koppla sig till 
Marvin-nätet. Åtkomst är endast möjlig från datorer vars 
nätverksidentitet (IP-nummer, IP-mask) lagts in i systemet i 
förväg av operatören. Åtkomsten är kopplad till företag och 
signatur. 

 
Anm: Alla nödvändiga data anges på den värdehandling 
som överlämnas till företaget i samband med 
installationen.  

 
1. Starta webbläsaren i en PC med åtkomst till Marvin 

system server (OMS). 
2. Välj endera ”Företagsfunktioner” från favoriter eller länkar (om platsen installerats för 

företagsadministration av operatörens tekniker) eller skriv  
http://”ip-adress”/ftgadm där IP-adressen ska stämma överens med det som står i 
värdehandlingen för företagsadministratören.  

 
För åtkomst av sidorna krävs en inloggning med företags-ID, 
signatur och lösenord. Företagsadministratören får sin signatur och 
lösenord från operatören. Systemadministratören kan därefter vid 
behov skapa ytterligare företagsadministratörer. 

  
Anm: Det lösenord som erhållits från operatören ska ersättas med 
ett nytt vid första inloggningen. 

 
Anm: Stora och små bokstäver samt siffror är signifikanta i 
lösenordet. Lösenordet måste vara 8-12 tecken och innehålla minst 
en siffra.  

 
Efter inloggning och eventuellt byte av lösenord visas länkar i 
vänstermenyn. Beroende på den inloggade signaturens behörighet 
visas olika länkar.  

 
Du avslutar en session med att välja ”Logga ut” och sedan stänga 
webbläsaren. 
  
Om Du är inaktiv avslutas sessionen automatiskt efter cirka 15 
minuter. 

3 
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3 Katalogdatabasen 

Detta kapitel är en översikt över katalogdatabasens innehåll och struktur. Kapitlet beskriver de 
valmöjligheter och inställningsmöjligheter som företagets telefoniansvarige har vid uppläggning av 
katalogen.  
 
Innehållet i databasens olika fält måste beslutas av den telefoniansvarige innan inmatning i 
katalogen påbörjas för att undvika att större katalogändringar behöver göras efter att data lagts in. 
Se avsnittet om Katalogdesign. 
 
Katalogen består av ett antal tabeller varav den viktigaste är: 

 Personregistret - innehållet behöver inte vara en anknytning eller person utan kan vara en 
funktion, ett rum eller en extern kontakt. 

 
Några andra viktiga tabeller som kopplas till personregistret är: 

 Sökord (Ärende) 

 Organisation 

 Meddelande/Hänvisningar 
 

3.1 Personregistret 

Varje Katalogpost innehåller ett antal informationsfält. Vissa av dessa är fördefinierade för ett 
bestämt innehåll, t.ex. fälten för anknytningsnummer och mobiltelefonnummer. Dessa fält SKALL 
innehålla anknytningsnummer respektive mobilnumret (i varje fall om Du vill utnyttja funktioner 
för SMS och framkoppling).  
 
För inkommande omstyrda anrop söks för anknytningsnummer och mobiltelefonnummer i fälten 
för anknytningsnummer respektive mobilnummer. För publika nummer (ej med i en Centrexgrupp) 
söks i fältet för ”Alternativt nummer”.  
 
Andra fält saknar fördefinierad funktion och kan användas till det Du önskar. 
 
Vid sökningar på informationsfält använder programvaran olika former av ”LOGIK” beroende av 
fältets struktur. 
 
De flesta fälten innehåller ”enkel” information, d.v.s. fältet består av ett antal tecken för att lagra 
önskad information om en katalogpost. Här blir också söklogiken enkel. 
 
Det finns också fält som innehåller mer komplex och strukturerad information som t.ex. 
organisationsträd eller en lista av olika egenskaper på katalogposten. 
 
Följande former av logik förekommer 

 ENKEL 

 NUMMER 

 NAMN 

 FRILISTA/LISTA (för sökord/ärende) 

 TRÄDSTRUKTUR (för organisationsträd) 

 SPECIAL 
 
Se respektive avsnitt nedan för utförligare förklaringar av hur sökningslogiken fungerar. 
 
Anm: Undvik att använda %, §, ?, ’ (enkel apostrof), ” (dubbel apostrof) i databasfält eftersom 
dessa tecken används vid sökning i databasen. 
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3.2 Personregistrets fält 

Innan systemet börjat användas har den telefoniansvarige bestämt vilka fält som ska användas till 
en viss information. För tre fält kan den telefoniansvarige välja vilken logik som ska användas. 
Dessa fält är Arende,Arend2 och Arend3(Sökord). Dessa fält har egenskapen att en katalogpost kan 
ha flera värden i detta fält, se avsnittet om Frilista eller lista. Rubrik för respektive fält kan 
bestämmas av den telefoniansvarige helt fritt vilket innebär att de fält som beskrivs nedan kan 
heta något helt annan när de visas i telefonistarbetsplatsen eller telefonistödet.  
 
 

Fältnamn i 
Marvinkatalogen STORLEK 

Fältnummer. 
Används i import- 

och exportfiler Beskrivning 

Nummerfält  
 

  Endast siffror samt ’*’eller ’#’. 
 ’+’ accepteras i 1:a positionen 

AnkNr 20 10001 Anknytning 

DirTelNr 50 10017 Direkt telefonnummer 

ATelNr 50 10018 Alternativt telefonnnummer 

HemTelNr 50 10019 Hemtelefonnummer 

Fax 50 10021 Fax 

Mobil1 50 10022 Mobiltelefon 

Mobil2 50 10023 Alternativ mobiltelefon 

MCall 50 10024 MiniCall 

  
 

   

Namnfält 
 

 

 FNamn 50 10004 Förnamn 

FNamn2 50 10005 Förnamn, alternativ stavning 

FNamn3 50 10006 Förnamn, alternativ stavning 

Enamn 50 10009 Efternamn 

ENamn2 50 10010 Efternamn, alternativ stavning 

ENamn3 50 10011 Efternamn, alternativ stavning 

EPost 140 10020 E-post adress, internetformat 

MellanInit 10 10008 Mellaninitial 

  

 

 Generella Textfält 
 

   

Signatur 50 10025 Användarnamn 

Plats 50 10039 Plats 

Info1 20 10040 Valfri information 

Info2 20 10041 Valfri information.  Obs, kan reserveras 
för kostnadsställe eller motsvarande 
information i statistikrapporter, se 041-
OPI-Marvin Guide, Marvin Statistik. 

Info3 20 10042 Valfri information 

Info4 80 10043 Valfri information 

Info5 80 10044 Valfri information 

Info6 80 10045 Valfri information 

Info7 80 10046 Valfri information 

Info8 120 10047 Valfri info, ej sökbart 
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Specialfält  
 

   

VisaNiva - 
 Reserverat. Behörighet för visning i 

katalog eller TS 

ExtLock - 
 Reserverat. Låsmekanism för 

adminstration i OWS 

SortPrio - 
 Reserverat. Sorteringsprioritet i 

sökresultat 

Options - 

 Reserverat. Innehåller optioner 
definierade för en person, se annan 
Marvin dokumentation. Obs, sökbart. 

BgId - 
 

Reserverat 

ExtId1 200 10138 Reserverat för Lync-ID 

ExtId2 200 10139 Reserverat för Chat-ID 

PresentInfo -  Reserverat för Lync 

TxtCat -  Reserverat för Textprofiler 

NumCat -  Reserverat för Nummerprofiler 

LineState -  Reserverat för linjestatus 

    

Frilista/lista 
 

 

 Arende 50 10013 Personens huvudärende  (ArendeList) 

Arend2 50 10141 Personens huvudärende 2 (Arend2List) 

Arend3 50 10143 Personens huvudärende 3 (Arend3List) 

Forking 50 
10922 Information om slavanknytningar (UCC) 

eller passningsställen 

    

Trädstruktur    

Org 50  Org-träd 

 
 

3.2.1 Enkel logik 

Fält med enkel logik passar utmärkt för att hantera de flesta typerna av information som t.ex. 
adress, rumsnummer, o. dylikt. 
 
Om Du inte har behov av att använda ett organisationsträd som beskriver en hierarki utan har 
organisationsbeteckningar som är unika kan det vara fullt tillräckligt med enkel logik även för att 
beskriva organisationstillhörighet.  
 
Exempel: Fältet Information1 är av typ ENKEL. 
 
Lägg fritt in olika organisationsbeteckningar för varje person. Det är möjligt att använda 
kombinationer av fält för att kunna hitta vad Du söker. Använd t.ex. fältet ”PLATS” i kombination 
med Information1 för att få unika kombinationer. 
 
person 1:   ”Information1”=ekonomi       ”Plats”=KALMAR 
person 2:   ”Information1”=ekonomi         ”Plats”=VÄXJÖ 
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3.2.2 Nummer 

Nummerlogik är snarlik enkel logik. Nummerfälten skiljer sig från enkel information genom att de 
enbart får innehålla siffror och att de packas, d.v.s. mellanslag och eventuella bindestreck tas bort 
före lagring i databasen. Anledningen till detta är att de skall vara automatiskt sökbara när 
informationen (numret) kommer från telefonisystemet (växeln, digitala, röstbrevlådan, o.s.v.). 
När sökresultat presenteras visas dessa på ett standardiserat sätt om det finns fler än 7 siffror i 
numret, t.ex. 08-456 78 00. Korta nummer presenteras i packad form. 
 
Typiska exempel är fälten som innehåller anknytningsnummer och mobilnummer. 

 
Exempel: Mobilnummer 
 
Om Du skriver in numret ”070-5891453” eller ”0705 89 14 53” packas detta i båda fallen till 
0705891453 i databasen. 
 

3.2.3 Namn 

Namnfälten har en egen logik som innebär att sökning sker för 3 olika stavningsmöjligheter 
parallellt.  
 
Dessutom finns en ytterligare sökmöjlighet, s.k. fonetisk sökning. 
 
Exempel: En person med ett smeknamn 
 
Antag en person med namnet ”Nebojsa Carlzon”. Eftersom det är svårt att uttala hans förnamn 
kallas han av många för ”Bojan”. 
Lägg in detta i katalogen: 
 
Förnamn= ”Nebojsa”, Alternativt förnamn=”Bojan” 
Efternamn= ”Carlzon”, Alt efternamn=”Karlsson” 
 
Vid sökning på förnamn kan Du hitta personen oavsett om Du skriver Nebojsa eller om Du skriver 
”Bojan”. 
Sökning efter ”Bojan Karlsson” ger då träff för ”Nebojsa Carlzon”. 
I Katalogfönstret visas alltid namnet som Nebojsa Carlzon. 
 

3.2.4 Frilista eller lista 

Fältet Arende,Arend2,Arend3 (Sökord) ska vara av typ: 

 LISTA 

 FRILISTA. 
 
En LISTA är en uppräkning av olika sökbegrepp eller egenskaper för en katalogpost. Detta innebär 
att det kan finnas många sådana egenskaper för en person/katalogpost.  
 
Med hjälp av en lista kan Du lägga in de sökord som är relevanta för verksamheten och som de 
som ringer vanligen frågar efter. 
 
Exempel:  En person arbetar med flera olika ärenden  
 
Exempel 1: 
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En tjänsteman på ekonomi avdelningen i ett industriföretag skulle ha följande ”ärenden” eller 
sökord: 

 fakturakontroll 

 inköp   

 korpidrott 

 skyddsombud 
 
Exempel 2: 
En vaktmästare på ett bostadsbolag: 

 Skolgatan 12-18  

 Storgatan 4 

 Parkvägen 6 

 Västra stadsdelen 
 
LISTA och FRILISTA är varianter av LIST-logik. I LISTA och FRILISTA finns en standardlista med 
sökord som Du kan välja från. Det behövs en högre administrativ behörighetsnivå för att lägga till 
sökbegrepp i standardlistan än för att enbart välja ett begrepp från standardlistan och koppla 
detta begrepp till en person. 

3.2.4.1 Frilista 

I detta fall finns både en lista med standardsökord och möjlighet att lägga in helt fri text som 
sökord. Här kan Du använda en relativt kort standardlista för de vanligaste begreppen och 
sökorden och sedan kan katalogadministratörerna fritt skriva in ytterligare begrepp för varje 
enskild katalogpost. 
 

3.2.4.2 Lista 

För att få lägga in nya sökord i standardlistan krävs högre behörighet för detta katalogfält än för de 
som enbart väljer ett sökord från listan och kopplar detta till en person. På så sätt kan företaget 
standardisera vilka begrepp som används men nackdelen kan bli att standardlistan blir ohanterligt 
lång. 
 

3.2.5 Trädstruktur - Organisation 

För att beskriva en organisationshierarki kan en trädstruktur byggas upp i katalog-databasen, ett 
s.k. organisationsträd. Ett organisationsträd består av organisationsenheter där varje enhet har ett 
namn samt en hierarkisk relation till andra organisationsenheter.  
 
Trädstrukturen byggs upp steg för steg av katalogadministratören från roten till de yttersta 
grenarna. 
 
Trädstrukturen stöder upp till 8 undernivåer i ett organisationsträd. 
 
Exempel: 
Ett företag finns på tre orter. På varje ort finns en ekonomiavdelning, en säljavdelning samt en 
produktionsavdelning. Detta kan avbildas i ett organisationsträd enlig följande: Antag att företaget 
kallas HYDRALSERVICE 
 
HYDRALSERVICE------------KALMAR---------------EKONOMI 
                                        |                              | 
                                        |                              |-------SÄLJ 
                                        |                              | 
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                                        |                              |-------PROD 
                                        | 
                                        |----VÄSTERÅS------------EKONOMI 
                                        |                              | 
                                        |                              |-------SÄLJ 
                                        |                              | 
                                        |                              |-------PROD 
   | 
   |----ENKÖPING 
 
osv. 
 
 
Genom att använda en trädstruktur binds varje katalogpost till en viss position i organisationen. 
Sökningar kan sedan göras för att se vilka katalogposter som finns för ett delträd i organisationen. 
 
Anm: Använd inte organisationsfältet om det inte ska skapas ett organisationsträd. 
 

3.3 Övriga Databasfält 

3.3.1 ExtLock-Anknytningslås/Nyckelkod 

Nyckelkodsfunktionen kan t.ex. användas av ett företag med verksamhet på flera orter där man vill 
dela in och hantera grupper separat. Funktionen ger således möjlighet att para ihop en grupp av  
anknytningar med vissa telefonister/katalogadministratörer. 
 
En nyckelkod tilldelas telefonisterna/ katalogadministratörerna. En katalogpost som skapas av en 
viss katalogadministratör får dennes nyckelkod som sitt anknytningslås och den används därefter 
för behörighetskontroll för senare ändringar av katalogposten. 
 
För att kunna ändra en katalogpost krävs att den som utför detta har samma eller överordnad 
nyckelkod passande till katalogpostens anknytningslås.. 
 
 
Exempel: 
En administratör med nyckelkoden ”123” tillåts administrera katalogposter med ”123” och 
underordnade nyckelkoder, t.ex. ”1234”, ”1237 o.s.v. men inte ”124”.  
En administratör med nyckelkod ”12” kan ändra för alla dessa  
En administratör med ”” (tom nyckelkod) har huvudnyckeln, kan administrera alla katalogposter. 
  

3.3.2 Options 

Används för att lagra egenskaper för en katalogpost. Exempel på egenskaper är t.ex. om det är en 
huvudanknytning eller sekundär anknytning eller om tilläggsfunktioner finns aktiverade för 
katalogposten. Fältet är sökbart. 
  

3.3.3 VisaNiva – dölja anknytningar. 

Används för att definiera ett krav på behörighetsnivå för de som ska kunna läsa katalogposten. 
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3.3.4 SortPrio 

Används av funktionen ”Sortera Prioritet” för att sortera katalogposter efter en sökning. Lägst 
siffra hamnar högst upp. Ge t.ex. en chef för organisationsdel en låg siffra så kommer denna att 
hamna högst i listan efter sortering. 
 

3.3.5 BGId- Anknytningsgrupp 

Företagets anknytningsgrupper har definierats av nätoperatören och kan ej påverkas av 
företagsadministratören annat än genom beställning hos nätoperatören. Det är ändå nyttigt att 
känna till dess funktion. 
 
Vid skapande av katalogposter i företagens katalogdatabas så måste ett anknytningsnummer alltid 
kopplas till en anknytningsgrupp. 
Normalt kan Du lägga ett företags samtliga anknytningar i samma grupp men om företaget har 
anknytningar som har olika hänvisningsbesked så måste anknytningarna läggas i skilda 
anknytningsgrupper. Andra anledningar till att ha flera anknytningsgrupper är om Du har 
anknytningar i olika typer av växlar, t.ex. Centrex och MD110. En annan anledning till att företaget 
kan välja att ha flera grupper är när man har telefonister på flera olika platser och vill skapa 
”lokala” kataloger för dessa telefonister så att de normalt bara hittar anknytningar inom sin egen 
region. I detta fall kan Du skapa anknytningsgrupper för varje region och därefter utforma olika 
sökfilter för telefonisterna i en region.  
 

3.3.6 TxtKat och NumKat 

Se kapitlet Visningsprofiler. 
 

3.3.7 Forking 

Forkingfältet är ett fritextfält med två kolumner. Det visas enbart för telefonister och 
katalogadministratörer, som en 
informationsflik. Det är 
katalogadministratören som kan lägga in 
informationen.  
 
Fältet kan användas för att ge 
telefonisterna information om alternativa 
svarställen (passningsställen). Det går att 
ringa numret i vänsterkolumnen genom 
att högerklicka på det.  
 
Ett alternativt användningsområde är att använda fältet för UCC-funktionen om företaget har den. 
Då lägger katalogadministratören upp slavanknytningsnumren tillsammans med en förklarande 
text. Det går alltså inte att använda fältet till passningsställen och UCC samtidigt. Skillnaden mellan 
UCC och passningsställe är att i det förra fallet ger en sökning på något av de inlagda 
anknytningsnumren alltid som svar huvudanknytningen (masteranknytningen).  
  
 

3.4 Krav- och behörighetsnivåer 

Marvin Maxi definierar nio olika kravnivåer (0..9) samt nio olika behörighetsnivåer (0..9) för 
läsning och administration av fält i katalogen. 
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Olika kategorier av användare kan tilldelas olika behörighetsnivåer. 
 
Genom att definiera krav och behörighetsnivåer kan företaget bestämma vilka användare som ska 
få läsa respektive ändra varje enskilt fält. För att kunna skapa en ny katalogpost måste Du ha 
behörighet att skriva i efternamnsfältet. 
 
Företaget bestämmer själv hur dessa krav- respektive behörighetsnivåer ska ställas in och fördelas 
mellan olika användarkategorier. 
 

3.4.1 Kravnivå 

För varje enskilt fält sätts en kravnivå dels för att få läsa fältet och dels för att få ändra (skriva) i 
fältet. Dessa skriv och läsnivåer är gemensamma för samliga katalogposter. Nivåer beslutas av 
telefoniansvarig och inställningen utförs normalt av företagsadministratören. 
 
För varje enskild katalogpost i personregistret kan en kravnivå. Denna ställs in av 
katalogadministratör som har administrationsrättigheter för just denna katalogpost.  
 
En administratör med hög behörighet kan skapa en katalogpost som inte kan ses av andra 
användare. Detta kan t.ex. användas för att dölja viss information i Web-katalog (telefonistöd) 
eller för telefonister på en servicebyrå. 
 

3.4.2 Behörighetsnivå 

För varje telefonistsignatur anges en behörighetsnivå 0-9. För att få se eller hantera en 
katalogpost eller ett katalogfält krävs att användaren har lika eller högre behörighet än kravnivån 
för objektet. 
 
 

3.4.3 Exempel på nivåer för kataloganvändare 

Nivåer är tillämpliga även för andra användare än telefonister. Exempel på andra användare är 
telefonistöd för Internet/ Intranet eller LDAP-katalog. 
 
Ett förslag till behörighetsnivå kan vara att ansätta dess nivåer. 
 
Behörighetsnivå Användartyp Kommentar 
 
1  Internetkatalog Den lägsta nivån  
2  Intranetkatalog   
3  reserv 
4  reserv 
5  multitelefonist Telefonist hos serviceföretag 
6  telefonist 
7  reserv 
8  reserv 
9  katalogadministratör 
 
 
Kravnivån för respektive  fält i databasen kan anpassas efter detta. 
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Exempel enligt ovan: 
Om kravnivån för att läsa hemtelefonnummer sätts till 6 så kan en multitelefonist ej se 
hemtelefonnumret. 
 
Om kravnivån för att skriva i organisationsfältet sätts till 7 så kan en telefonist ej ändra 
organisationstillhörighet men däremot lägga till och ändra andra uppgifter i katalogen om dessa 
har en lägre kravnivå. 
 
Om telefonister på ett serviceföretag ska kunna administrera katalogen måste kravnivåerna för 
skrivning till katalogfälten sättas till 5 eller lägre. 
 
Om en katalogpost ges kravnivån (VisaNivå) 8, kan den posten inte ses av andra än 
katalogadministratören. 
 
Anm: Om en administratör ger en katalogpost högre kravnivå än sin egen behörighet, kan denna 
post sedan inte ses av denna administratör! 
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4 Katalogdesign 

Rubriktexterna för katalogen kan ändras. Varje kolumn har en kort respektive lång rubrik. Den 
korta visas på funktionstangent och i vissa menyer, den långa bl.a. som kolumnrubrik.  
 

 
 
               
 

 
 
 

 
Checklista – katalogdesign: 
 

 Bestäm vilka fält som ska användas. Alla fält behöver inte användas. Det är enklare att lägga till 
ett fält än det är att ta bort det när det redan finns en mängd inmatad information i 
databasen. 

 Bestäm hur sökord/ärendefälten (Arend/Arend2/Arend3) ska användas. Välj logik för dessa 
fält. Det rekommenderas att använda FRILISTA eftersom den är den mest flexibla och 
egentligen innefattar den andra metoden. 

 Bestäm hur organisationsfältet ska användas.  

 Bestäm rubrikerna. Rubrikerna kan enkelt ändras senare.  
 
För att spara inmatade värden, klicka på Spara.  
För att börja om, klicka på Återställ, varvid formuläret rensas från icke sparade värden. 
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5 Visningsprofiler 

Visningsprofiler används för att styra hur olika fält presenteras för telefonister och katalog-
administratörer. 
 
Det finns nummer- och textprofiler för telefon-
nummerfält respektive textfält. För båda profil-
typerna gäller att följande egenskaper kan användas  
 

- Bakgrundsfärg röd, grön eller gul - syns i 
sökresultat för telefonister 

- Textfärg röd, grön eller gul - syns i 
sökresultat för telefonister 

- Överstruken text/nummer - syns i sökresultat för telefonister, men inte i Telefonistöd och 
Centrex Plus-appen. Överstrykningen kan användas som en signal till telefonist att 
innehållet inte ska lämnas ut, men det går att använda fältet på vanligt sätt, d v s ringa och 
SMS/maila. 

- Dold text/nummer - dolt fält för telefonister, app-användare och Telefonistödsanvändare, 
endast katalogadministratör med med behörighet att ändra Textprofil/Nummerprofil kan 
se det dolda fältets innehåll. 

 
Speciellt gäller för dolda eller hemliga fält:   

- Telefonister och Telefonistödsanvändare kan sända Epost till dolda Epostadresser och SMS 
till dolda mobilnummer.  

- Det går inte att ringa till ett dolt telefonnummer. Det går inte heller att söka på dolda fält. 
- Anknytningsnummer och namnfält kan inte döljas  

 
OBS: Visningsprofilnamnen skall vara unika. Därför förslås när ”Skapa” aktiveras, namn som ”Nytt 
profilnamn”, ”Nytt profilnamn(1)” osv. Förslagsvis ändras det till något mer beskrivande.  
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När ”Spara” aktiveras sker kontroll att visningsprofilnanen är unika. Är de inte det visas 
meddelande som visar första dubletten: 

 
 
Exempel: 
 
Först skapas en textprofil, Avdelningschef, som kan användas för att indikera med röd 
bakgrundsfärg att personen är avdelningschef och att informationen i Info 1-fältet inte ska lämnas 
ut. Fältet är överstruket, men går att läsa.  
 
Den andra textprofilen, Dold Epostadress, används för att dölja E-postadressen för telefonister, 
Plus-app och Telefonistödsanvändare. Telefonister och Telefonistödsanvändare kan ändå skicka 
mail till personen. Den enda person som kan se ett dolt fält är en katalogadministratör med 
behörighet att ändra Textprofilen.  
 
 

 
 
 
Sedan skapas en nummerprofil, Avdelningschef, som kan användas för att dölja mobilnumret för 
alla utom katalogadministratören, samt indikera för telefonisterna att hemnumret inte ska lämnas 
ut. Numret syns men är överstruket. 
 
Den andra nummerprofilen, Dolt mobilnummer, kan användas för att dölja mobilnumret för alla 
utom katalogadministratören. Telefonisterna och Telefonistödsanvändarna kan ändå SMS:a till 
det. 

 
 
  
En katalogadministratör kan nu använda de här fyra profilerna när katalogdata redigeras i OWS. De 
syns i menyn Ändra katalogpost, som Textprofil respektive Nummerprofil.  
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I exemplet här anges att en person ska ha textprofilen Avdelningschef, vilket betyder att hans 
namn visas med röd bakgrund hos telefonisterna och Epostadressen döljs för alla, men 
telefonisterna och Telfonistödsanvändarna kan använda den för att sända mail. 
 

 
 
Obs, när visningsprofilerna ändrats kan det dröja till nästa dag innan de blir tillgängliga i 
Telefonistöd och app. I OWS, för katalogadministratörerna, krävs en ny inloggning. 
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6 Bildskärmsdesign 

På dessa sidor bestämmer Du hur bildskärmen ska se ut i telefonistplatsen och telefonistöd. 
 

6.1 Telefonistplats. 

För Telefonistplats finns tre olika kolumnordningar som ska definieras: 

 sökning - max 10 sökfält 

 presentation i katalog - vad visas på telefonistplatsens "förstasida" 

 detaljinformation - vad visas när telefonisten eller katalogadministratören tar upp all 
information 

 
Siffran definierar ordningen vänster till höger eller uppifrån och ned, se bilden.  Sätter Du 0 för en 
kolumn visas inte kolumnen.  
 
 

 
 
För att se hur ordningen Du valt kommer att se ut, klicka på Visa.  
 
För att komma tillbaka till inställningarna, klicka på Tillbaka.  
Om Du vill spara inmatade värden, klicka på Spara. 
För att börja om, klicka på Återställ, varvid formuläret rensas från icke sparade värden. 
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OBS: För att ändringarna som sparats på sidorna för telefonistplats ska tas i drift måste berörd 
telefonistplats logga ut och sedan logga in på nytt 
 

6.2 Telefonistöd och appar 

För Telefonistöd finns tre olika kolumnordningar som definieras precis på samma sätt som för 
telefonistplatsen: 
 

 Detaljsökning - vilka fält ska kunna användas för detaljsökning 

 Presentation - vilka fält visas i sökresultatlistan 

 Detaljinformation - vilka fält visas när man "klickar" upp all information om en person  

 
Sätter Du 0 för en kolumn, visas inte kolumnen. 
 
OBS: För att ändringarna som sparats på sidorna för telefonistöd ska tas i drift måste 
telefonistödsservern logga in på nytt mot Marvin-servern.  
  
Detta görs genom att driftstekniker laddar ur HTML-sidorna för telefonistödsservern med hjälp av 
Management Console i Internet Information Server (IIS) eller också kan man vänta på att det görs 
automatiskt följande natt. 
 
Apparna använder definitionerna i Detaljinformation när kataloguppgifterna visas, men förnamn, 
efternamn, hänvisning och anknytning är undantagna. De visas alltid överst. 
 
Apparna använder inställningarna även om Telefonistöd inte är aktiverat hos kunden 
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7 Behörighetskrav 

Definiera för varje fält KRAV-nivån för skrivning respektive läsning. Telefonisterna kan ges olika 
behörighetsnivåer, som måste vara högre än kravnivån för att  läsa resp. skriva i fältet. Det gör det 
möjligt att gruppera telefonisterna så att inte alla ser allt och inte alla kan ändra allt, t ex. 
 
Observera att fältnamnen är ändringsbara, se kapitlet Katalogdesign. 
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8 Telefoniinställningar 

Här kan Du se inställningen för de tillgängliga auto- tjänsterna. Om dessa kan ändras av 
administratören kan ”På” - rutan ändras. Annars är tjänsten låst av nätoperatörens administratör. 
För att ge telefonister rättighet att slå av och på tjänsterna, markerar administratören detta med 
en bock i ”Ändr.bar” - rutan. 
Betydelsen av de olika funktionerna finns i telefonistguiden. 
 
Anm: Om administratören ej markerar en tjänst som Ändringsbar, ställs den automatiskt in som 
På/Av vid telefonistens inloggning enligt det valda värdet i ”På” -fältet. 
 
Anm: Om nätoperatören ”slagit av” tjänsten som ”Ändringsbar”, kan inte företagsadministratören 
ändra i denna kolumn överhuvudtaget. 
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9 Mobilappar 

En förutsättning för att de här sidorna, som beskrivs i kaptitel 9 Mobilappar, skall fungera är att 
MicroSoft Silverlight är installerat. Om Silverlight saknas visas det här meddelandet: 

 
Följ instruktionen för att för att starta installationen. 

9.1 Söka 

Under valet Mobilappar finns det möjlighet att aktivera och deaktivera användare av appar. Man 
söker fram personer i katalogen med 
 
Namn/nummer Ange hela eller delar av personers för- eller efternamn eller 

anknytningsnummer 
Organisation  Organisation som den anges i Marvinkatalogen. Obs, det är ingen 

trädsökning. Det går bara att ange och få sökresultat för en nivå (ett 
löv).  

Sökord  Sökordsfält 1 avses. Kan t ex användas för att lägga in sökordet  
"Iphone". 

Mobilnr  Hela eller delar av mobilnumret. "070" ger t ex alla med 070-
nummer. 

App?   Har app hittar alla som redan fått en aktiveringslänk.  
Har inte app hittar resten.  

       
I resultatet visas 
 
Har App  Personen har fått en aktiveringslänk på SMS och/eller Epost. 
Använd  Personen har tryckt på aktiveringslänken och blivit  
  registrerad/godkänd. 
Namn  Namn som det är inlagt i katalogen 
Anknytning  Anknytningsnummer 
Mobil  Mobilnummer 
E-post  E-postadresse 
 
I resultatet visas inte poster (personer), som saknar mobilnummer och E-postadress. 
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Tips: Alla som ska ha en app har 
(antagligen) ett mobilnummer. Sök 
med "07" i mobilnr-fältet. 
 
Tips: Sortera sökresultatet genom att 
trycka på rubriken. Dvs, tryck på "Har 
App" för att få alla med Ja överst. 
 
Tips: Det går att markera en hel grupp 
av personer och skicka aktiverings-
SMS till alla på en gång. Men OBS, 
använd detta med måtta eftersom det 
lastar ned systemet. 
Rekommendation: högst 50 personer 
åt gången.     
 
 
 
 
 

9.2 Nedladdning av appar  

Skicka info om iPhone resp. Android 
 
Det här meddelanden skickas för att göra det enklare för användaren att hitta rätt app på 
AppStore resp. Google Play. 
 

1) Markera den eller de personer som ska få meddelandet. 
2) Tryck på Skicka SMS och/eller Skicka Mail. Personerna får nu ett SMS och/eller ett mail 

med med en länk till rätt ställe på Apple's Appstore eller Google Play, där Centrex Plus-
appen kan hämtas. 

 

9.3 Aktivera appar 

App-användaren måste få ett SMS eller mail med en aktiveringslänk. Användaren trycker på den 
för att registrera och identifiera sig i Marvin. SMS:et/mailet har följande lydelse (ungefär): 
 
Aktivera Centrex Plus 
1.Installera appen 
2.Tryck https://trimum.net:443/CxS?id=3697988899122741109 
Giltig: 2014-05-09 09:34 

 
Gör så här för att skicka SMS:et/mailet: 
 

1) Markera den eller de personer som ska få appen. 
2) Tryck på Skicka SMS och/eller Skicka Mail. Personerna får nu ett SMS och/eller ett mail 

med en aktiveringslänk, som de ska trycka på i mobilen. 
 

Obs, det är mycket viktigt att användaren har installerat appen innan aktiveringslänken används. 
Det kan vara lätt att missförstå, börja därför alltid med att skicka ut Info-meddelandet med 
nedladdningslänken. 
 
Obs, aktiveringslänken har en begränsad giltighetstid. Tiden kan ändras av Telia. Exakt tid anges i 
SMS:et/mailet  som användaren får.  

https://trimum.net/CxS?id=3697988899122741109
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Obs, det går inte att aktivera fler användare än vad det finns licenser till. 

 

9.4 Avregistrera användare   

Gör så här för att ta bort/avregistrera: 
  

1) Markera den eller de personer, som ska avregisteras, i sökresultatlistan. 
2) Tryck på Ta bort. Nu kan de inte använda appen längre. 

 
Om en person slutar och hela katalogposten raderas, och man inte har avregistrerat en eventuell 
app-licens, kommer en städrutin att lägga tillbaka den i företagets pott. 

 

9.5 Omregistrera användare 

Om användare av någon anledning (borttappat SMS, tiden har gått ut, t ex) behöver en ny 
aktiveringslänk: Markera personen och skicka ett nytt aktiverings-SMS/mail. Man behöver alltså 
inte  Ta bort och sedan aktivera samma användare på nytt, men det går att göra så också. 
 
Det krävs en licens per användare. Antalet återstående licenser uppdateras i realtid. Det går inte 
att skicka SMS eller mail om licenserna är slut. 
 

9.6 Ändra fält som visas i kataloguppgifterna i appen 

Appen använder delvis samma inställningar som Telefonistöd, se Bildskärmsdesign, Telefonistöd, 
Detaljinformation.
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10 Signatur och lösenord 

Här finns möjlighet att lägga in, ta bort och ändra signaturer och lösenord för företagets företags- 
och telefonistadministratörer. 

 
Anm: Stora, små bokstäver och siffror är signifikanta i lösenordet. Lösenordet måste vara 8-12 
tecken och innehålla minst en siffra.  
 
 

                   
 
Kryssrutan för att ge rättighet att se statistikrapporter visas bara om den inloggade 
administratören har denna rättighet. 
 
För att spara inmatade värden, klicka på Spara.  
För att börja om, klicka på Återställ, varvid formuläret rensas från icke sparade värden. 
 

10.1 Lägga in ny telefonistadministratör 

I det fall Du önskar lägga in ny signatur, skriv in den i ”Ny signatur” - fältet (max 12 tecken). Du kan 
även lägga in ett datum då giltigheten för inloggning av signaturen tas bort. 
Signaturer skapade här kan endast administrera telefonister och dessa signaturer ärver IP-
nummer, IP-mask samt nyckelkod från den företagsadministratör som skapar den. 
 

10.2 Ändra 

Om det gäller administration av befintlig signatur, markera önskad signatur i listboxen, ändra och 
klicka på Spara. 
 
Anm: Om ett företag har skapade företagsadministratörer innan man tilldelar det Statistik, visas 
inte detta valet ”Se statistikrapporter” omedelbart utan signaturen måste sparas om en gång först. 
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10.3 Ta bort 

För att ta bort en befintlig signatur, klicka på Ta bort efter att ha markerat den. En dialogbox med 
frågan ”Vill du verkligen ta bort signaturen?” visas innan signatur tas bort ur databasen. En 
företagsadministratör kan endast administrera sin egen signatur samt telefonistadministratörer. 

 

11 Telefonistinformation 

Med denna funktion kan du skicka information till enstaka eller alla telefonistplatser. I menyn 
väljer du vem eller vilka som ska ha meddelandet. 
 

 
 
Anm: Informationen presenteras i fältet Anslagstavlan i telefonistplatsen vid inloggning eller, om 
telefonisten redan är inloggad, med 1-15 minuters fördröjning. 
 
Anm: En kontrollräknare visar antalet kvarvarande tecken i ”Informations”-fältet av totalt 254. 
 
I ”Giltigt t o m”- fältet fyller Du i till vilket datum Du vill att meddelandet ska ligga kvar i databasen 
för avhämtning. Om inget datum fylls, ligger meddelandet kvar en månad. 
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12 Telefonistdata 

12.1 Skapa/ändra telefonist 

Med denna funktion kan Du skapa ny telefonist, ändra data för befintlig telefonist samt ta bort 
befintlig telefonist. Telefonistadministratören kan göra detsamma men bara i den grupp där 
telefonistadministratörens nyckelkod passar in. 
 

                                      
 
I den övre listboxen visas då en lista med telefonistsignaturerna för det aktuella företaget.  
Om Du vill ändra data för en redan befintlig telefonist, markera den och klicka därefter på Hämta. 
Om Du vill lägga in en ny telefonist, skriv den önskade signaturen i den nedre rutan och klicka på 
Skapa. 
 
Följande bild visas. 

 
 
Här kan signatur, lösenord, för- och efternamn anges.  
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Giltighetstiden för inloggning kan begränsas, liksom behörigheten att se vissa fält i katalogen.  
Nyckelkoden kan också fyllas i här (se ovan för beskrivning hur den används). Den måste starta 
med den kod som ärvs från telefonistadministratören (eller företagsadministratören). 
 
Info är ett kommentarsfält som inte syns på någon annat ställe. 
 
Sip ID och Sip lösenord behövs för inloggningen i TAC, IP-telefonen på PC:n, om det är IP-ansluten 
telefonistplats. 
 
Svarsadress E-post och SMS anger vart eventuella svar på E-post eller SMS från telefonisten ska 
skickas. T ex, kan växeln ha en gemensam brevlåda och mobiltelefon dit alla svar skickas. Speciellt 
gäller för SMS att man kan ange en text eller nummer.  Om man t ex anger texten VÄXELN kommer 
mottagaren av SMS:et att se VÄXELN som avsändare. I det fallet går det inte att svara på SMS:et. 
För att det ska gå att svara på ett SMS måste det vara ett korrekt mobilnummer  på formen 
07058891456, som avsändare. D v s, endast siffror. Bindestreck och/eller +tecken är inte tillåtna. 
 
Lägg till eller ta bort vilken telefonistplats (PC) signaturen ska kunna använda samt vilken 
telefonistgrupp signaturen tillhör.  
 
För att spara inmatade värden, klicka på Spara.  
För att börja om, klicka på Återställ, varvid formuläret rensas från icke sparade värden 
 

12.1.1 Mer om behörighet 

Vilken administrationsnivå telefonisten ska ha måste anges i ”Behörighet” - listboxen. Telefonisten 
kan inte tilldelas högre behörighet än den behörighet som telefonistadministratören besitter. 
Nivåintervallet är 0 (lägsta) –9 (högsta). Nivå 0 används normalt inte för telefonister. Telefonistens 
nivå avgör vilka fält i Katalogen den kan läsa respektive skriva i. Om en telefonist har nivå 5 
betyder det att den får läsa resp. skriva i alla kolumner och poster med kravnivå 5 eller lägre.  
Förnamn, efternamn, information (max 254 tecken) och datum då giltigheten för inloggning av 
signaturen går ut kan också läggas in.  
 

12.1.2 Mer om telefonistgrupper 

Vid inloggning i telefonistprogrammet Marvin Maxi telefonist måste telefonisten välja 
telefonistgrupp om det finns flera. Telefonistgruppen används för att definiera olika trafikmixer, 
d.v.s. i praktiken olika accessnummer till AXE med tillhörande inkommande trafik. Om företaget 
har telefonister som ska hantera olika delar av organisationen kommer det att finnas flera olika 
telefonistgrupper.  
 
En telefonist kan ges behörighet för en eller flera telefonistgrupper vilket innebär att telefonisten 
kan välja sin inkommande trafikmix genom att välja grupp vid inloggningen. Normalt är 
telefonistgruppen döpt till något som relaterar till trafikmixen t.ex. ”Företag1RegÖst”, 
”FöretagRegVäst” o.s.v. 
 
Tilldelning av telefonisträttigheter till telefonistgrupp och telefonistplatser görs här genom att 
markera önskade poster och flytta dem mellan kolumnerna för befintliga respektive 
inloggningsbara genom att klicka på respektive knapp. 
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12.2 Ta bort telefonist 

För att ta bort existerande telefonist, klicka på Ta bort. En dialogbox med frågan ”Vill du verkligen 
ta bort telefonisten?” visas innan telefonisten tas bort ur databasen.  
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13 Anknytningsgruppdata 

Anknytningarna kan delas in olika grupper och ges olika egenskaper med avseende på hur 
hänvisningar hanteras. Det är oftast systemadminstratören som gör detta, men företagets 
administratör har möjlighet att ändra hur aggregerad hänvisning hanteras.  
 
Med aggregerad hänvisning menas en automatiskt skapad hänvisning, som skapats av flera 
underliggande hänvisningar som ligger kant i kant. T ex kan en Lunch till 13:00, direkt följt av ett 
möte till 14:00, aggregeras ihop till en ny hänvisning, Återkommer klockan 14, som då ger en 
korrekt återkomsttid (talmaskinsbesked) till dem som ringer före 13.   
 
Tidskoden anger vilken aggregerad hänvisning som ska användas för tidsstyrda hänvisningar 
(under samma dag). Återkommer klockan, hänvisning 4, fungerar bäst och rekommenderas. Tomt 
fält slår av aggregeringen. 
 
Datumkoden fungerar litet annorlunda. Här rekommenderas hänvisning 8, Återkommer den. 

Aggregering av datumstyrda hänvisningar görs bara om hänvisning nummer två och efterföljande i 

kedjan är av samma typ som valts för aggregeringen, dvs oftast hänvisning 8.  Den första 

hänvisningen i kedjan kan vara av vilken datumtyp som helst, t ex Sjuk eller Semester. Exempel: 

Hänvisningskedjan Sjuk + Återkommer den + Återkommer den kommer att aggregeras till 

Återkommer den med den sista återkomsttiden. Däremot kommer Sjuk + Återkommer den + 

Semester att aggregeras till Återkommer den med återkomsttid från den andra hänvisningen. 

Semester blir en egen hänvisning.  Tomt fält slår av aggregeringen. 
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14 Värdehandlingar - licenser 

Här finns företagets alla aktuella värdehandlingar. Välj "Plats" och tryck "Blankett". 
Värdehandlingen för vald plats kommer upp i et eget fönster.  
 
Om du vill skriva värdehandlingen: Högerklicka i fönstret och välj "Skriv ut". 
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15 Statistikrapporter 

Statistik och statistikrapporter är en tillägsfunktion. 
 
Företags- och telefonistadministratörer kan ges möjlighet att se statistikrapporter. 
Se ”Signatur och lösenord” ovan. 
 
Genom att klicka på menyalternativet ”Statistik, se rapporter” kommer en lista att visas över de 
rapportfiler som f.n. finns skapade. Vilka som skapas ställs in av systemadministratören.  
 
För att se önskad rapport, klicka på motsvarande Visa-knapp. 
 

                
 
 
Rapporterna samt förklaringar beskrivs i 041-OPI-MARVIN-01SE Marvin Statistik. 
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16 Avancerat 

De här funktionerna är bara tillgängliga för företag som har dem installerade. För övriga syns det i 
menyvalen.  
  

16.1 Lyncstöd 

För att integrera företagets Lync med Marvin krävs att man konfigurerar en gateway (LyncMarvin), 
som vidarebefordrar information från Lync till Marvin. Här finns möjlighet att lägga in aktuella 
data, inloggningsnamn och adresser till exempel, i XML-filen som styr gatewayen. 
 
Se vidare installationsmanualen 081-OPI-MARVIN-01SE Installationsguide, LyncMarvinGateway för 
beskrivning av parametrarna. 
 


