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2 Hård, special och mjuk hänvisning 

Det finns tre typer av hänvisningar, som Marvin hanterar: 
 
1) Hård stänger anknytningen. Den motsvarar *23*..# direkt på telefonens knappar. De som 

ringer får talmaskinsbesked av typen Den du söker återkommer klockan... eller liknande. 
Telefonist och andra som har tillgång till Marvinkatalogen ser denna information.    

2) Special medflyttar anknytningen (motsvarar *21*0181234567#, som man kan knappa direkt 
på telefonen). Information läggs i katalogen, som motsvarar en hård hänvisning. 

3) Mjuk påverkar inte telefonen, den är fortfarande öppen.  Det är egentligen bara en 
information (ett statusmeddelande) som ligger i katalogen på samma sätt som för en hård 
hänvisning. 

 
De tre typerna är oberoende av varandra. Det betyder att de kan vara aktiva samtidigt. Hårda - och 
specialhänvisningar kan ses som knutna till anknytningen (telefonen), medan mjuka är knutna till 
personen.  T ex kan lärare, som delar på en anknytning i ett gemensamt lärarrum, använda mjuk 
hänvisning för att inte påverkar den gemensamma telefonen.  
 
I telefonnätet är alltid *23* (hänvisning) högre prioriterad än *21* (specialhänvisning). Det 
betyder att om både hård och special är aktiva så är det den hårda, *23*, som märks utåt, dvs de 
som ringer får talmaskinsbesked. 
 
 
Hård hänvisning Telefonen är stängd i Centrexväxeln. Talmaskinsbesked ges till dem 

som ringer. Information till telefonister och kollegor finns i katalogen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Den du söker är på möte och återkommer 
11:00. Vill du tala med telefonist, vänta! 

Ja, Kalle är på möte och 
återkommer 11:00. Vill du 
lämna meddelande eller tala 
med någon annan? 
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Specialhänvisning Vidarekoppling till ett nummer, som lagts i den egna katalogposten, 
eller till ett företagsgemensamt nummer. Information finns i 
katalogen för telefonister och kollegor på samma sätt som för hård 
hänvisning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mjuk hänvisning Ingen omstyrning på telefonen. Påringsignaler går fram, men det 

finns information i katalogen för telefonister och kollegor om orsak 
och återkomsttid. Om personen väljer att inte svara och samtalet 
vidarekopplas till telefonist efter en stund, ser telefonisten alltså 
informationen. I stället för telefonist kan också röstbrevlådan kopplas 
in. Mjuk hänvisning är användbart också då flera personer delar en 
anknytning. Varje person kan då ha sin egen mjuka hänvisning utan 
att telefonen stängs. 

 
 
  

Jag ser här att Kalle är på möte 
och återkommer 11:00. Under 
tiden kopplas samtalen till 
jouren. 

Jag ser här att Kalle är på möte och 
återkommer 11:00. Vill du lämna 
meddelande eller tala med någon 
annan? 

Hej, det är Kalle. Jag kan inte ta 
ditt samtal just nu. Lämna ett 
meddelande efter pipet. 
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3 Hänvisningskoder och hänvisningsorsaker 

Det finns en uppsättning hänvisningskoder, som motsvarar varsin hänvisningsorsak. Orsaken är 
den information som syns i katalogen med eller utan återkomsttid och hörs i talmaskinen om det 
är en hård hänvisning. Koden kan slås på telefonen om det är en hård hänvisning, annars används 
den bara internt i Marvin. 
 
Kod Orsak   
0 Tillfälligt ute  Hård eller mjuk. Klockstyrd återkomsttid. 
1 Lunch  Hård eller mjuk. Klockstyrd återkomsttid. 
2 Gått för dagen Hård eller mjuk. Ingen återkomsttid. 
3 Tjänsteärende  Hård eller mjuk. Klockstyrd återkomsttid. 
4 Återkommer klockan Hård eller mjuk. Klockstyrd återkomsttid. 
5 Tjänsteresa  Hård eller mjuk. Datumstyrd återkomsttid. 
6 Sjuk  Hård eller mjuk. Datumstyrd återkomsttid. 
7 Semester  Hård eller mjuk. Datumstyrd återkomsttid. 
8 Återkommer den Hård eller mjuk. Datumstyrd återkomsttid. 
 
10-19 Valfri orsak/text Specialhänvisning. Valfritt: Datum- eller klockstyrd  
 
Observera, här anges standarduppsättningen. Det finns möjlighet att anpassa vilka koder och vilka 
orsaker/texter, som används. Det finns företag som valt att bara använda koderna 4 och 8. 
 
 

4 Klockstyrd och datumstyrd hänvisning 

Återkomsttiden styrs av om hänvisningen är klockstyrd eller datumstyrd. Klockstyrd betyder att 
återkomstiden är inom 24 timmar. Exempel: talmaskinen säger Den du söker återkommer klockan 
15. Datumstyrd betyder att man återkommer ett visst datum längre fram i tiden.  
 
Orsaken Gått för dagen behandlas speciellt. Där anges ingen återkomsttid och den tas alltid bort 
vid midnatt. 
 
På telefonens knappsats kan antingen ett klockslag eller ett datum knappas in, aldrig båda 
samtidigt. Men det är möjligt att ange ett klockslag nästa dag bara det är mindre än 24 timmar 
fram i tiden. D v s, klockan 15 kan man knappa in Återkommer klockan 14.  
 
För användare av Marvin, telefonister, telefonistöd, appar och kalenderkoppling, går det att ange 
både datum och tid. Det kallas ibland för dubbelhänvisning och fungerar så här: Användaren anger 
t ex orsaken Återkommer den med återkomst 2012-07-04 13:00. Marvin omvandlar detta 
automatiskt till två hänvisningar, Återkommer den med återkomsttid 4 juli, som gäller fram till 
midnatt mellan 3:e och 4:e juli då ersätts den av Återkommer klockan med återkomsttid 13:00. 
Den här varianten finns bara för hårda hänvisningar och är införd för att ge bättre 
talmaskinsbesked till dem som ringer. 
 
Hänvisningar kan anges utan återkomsttid. Det finns möjlighet i Marvin att lägga in standardtider, 
45 minuter för lunch t ex, som används då ingen återkomsttid anges. Det finns också för några 
koder standardtider i telefonnätet. Talmaskinsbeskedet vid hårda hänvisningar för kod 4, orsak 
Återkommer klockan, blir utan angiven återkomsttid Den du söker är inte anträffbar (alla 
talmaskinbesked kan vara kundspecifika). Klockstyrda utan återkomsttid tas bort automatiskt 
varje natt.   
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5 Direkta, fördröjda och schemalagda hänvisningar 

I Marvin skiljer man på direkta, fördröjda och schemalagda hänvisningar. Direkta aktiveras 
omedelbart, de har ingen angiven starttid, medan fördröjda aktiveras vid en viss tid (som kan vara 
ett datum + klockslag långt fram). Observera, att om man anger en starttid, som är innevarande 
minut, kommer den ändå att behandlas som fördröjd. 
 
Schemalagda betyder att de upprepas enligt ett schema, dagligen, veckovis, etc. Den första 
hänvisningen i ett schema är alltid fördröjd. 
 
Följande samband finns mellan dem och varifrån hänvisningen sätts: 
 
Källor 
Knappsats på telefon:  Direkta 
Digitala (aktivera med tal):  Direkta   
Marvin Telefonistöd:  Direkta+fördröjda+schemalagda. Direkta sätts 

genom att utelämna starttid i hänvisningsmenyn. 
Centrex Plus, Mobil-app:  Direkta+fördröjda+schemalagda. Direkta sätts 

antingen med snabbvalsknapparna eller genom att 
utelämna starttid i hänvisningsmenyn. 

Kalenderkoppling:  Schemalagda (obs, endast en gång) 
Telefonist, Marvin OWS:  Direkta+fördröjda+schemalagda. Direkta sätts 

genom att utelämna starttid i hänvisningsmenyn. 
Katalogadministratör i Marvin: Direkta+fördröjda+schemalagda. Direkta sätts 

genom att utelämna starttid i hänvisningsmenyn. 
 
De två sista, telefonist och katalogadministratör, är de enda som kan sätta och ta bort 
hänvisningar åt andra. De kan också sätta upp schemalagda hänvisningar åt andra. 
 
 

6 Regler för hur hänvisningar aktiveras 

När en hänvisning ska aktiveras gäller några regler, som kan vara bra att känna till 
 
1) De tre hänvisningstyperna, hård, special och mjuk, är oberoende av varandra. Det betyder att 

när en hård hänvisning ska aktiveras spelar det ingen roll om det redan finns en aktiv special- 
eller mjuk hänvisning. De påverkas inte. Det betyder i sin tur att samma person kan ha alla tre 
aktiva samtidigt. För dem som ringer till personen gäller prioriteten hård (med 
talmaskinsbesked), special (vidarekoppling till annat nummer) och mjuk (med information till 
telefonister). 

 
2) Direkta och fördröjda hänvisningar utförs alltid ovillkorligt. De här två typerna ersätter (skriver 

över) alltså alla aktiva hänvisningar. Men enligt 1) gäller det alltså bara för samma typ, d v s 
hård skriver bara över hård, special skriver över special och mjuk skriver över mjuk.   
 

3) Schemalagda hänvisningar utförs enligt vissa regler när det finns en aktiv, pågående, 
hänvisning. Den nya hänvisningen som ska aktiveras jämförs mot den som redan är aktiv. 
Enligt 1) sker jämförelsen endast mot samma typ: hård <-> hård, mjuk <-> mjuk och special <-> 
special. 
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a) Om båda är klockstyrda aktiveras inte den nya hänvisningen. Detta gäller hård <-> 
hård och mjuk <-> mjuk, men inte special <-> special. I det fallet aktiveras den nya 
hänvisningen. 

b) Om båda är datumstyrda aktiveras inte den nya hänvisningen. Detta gäller hård <-> 
hård och mjuk <-> mjuk, men inte special <-> special. I det fallet aktiveras den nya 
hänvisningen. 

c) Om den nya är klockstyrd och den aktiva är datumstyrd aktiveras inte den nya 
hänvisningen. Detta gäller alla tre typerna hård, mjuk och special. 

d) Om den nya är datumstyrd och den aktiva är klockstyrd aktiveras den nya 
hänvisningen. Detta gäller alla tre typerna hård, mjuk och special. 

 
Reglerna betyder bl a att 
• en schemalagd semester varje fredag under sommaren ersätter alltid ett schemalagd dagligt 

möte samma fredagar av samma typ (3d) 
• en hänvisning inknappad på telefonen, inläst i Digitala eller via snabbval i appen tar alltid bort 

en annan aktiv hänvisning av samma typ (2). Det kan vara bra att veta om man råkar ut för att 
en schemalagd hänvisning försvunnit. 
 

 

7 Aggregerade hänvisningar. 

Hårda hänvisningar som ligger kant i kant, enligt Outlookexemplet här, kan i Marvin konfigureras 
så att de slås ihop, aggregeras, och talbeskedet till dem som ringer blir Återkommer klockan 13:00 
mellan 09:00 och 12:00. 12:00 byts beskedet till Lunch, återkommer 13:00. Telefonisterna har 
fullständig information om hänvisningarna. 
 
 

 
 
 
Det är företagets telefoniansvarige eller Telia som slår av och på den här funktionen.  
 
Även bokningar över hela dagar kan slås ihop till Återkommer den (datum)... om de börjar i samma 
vecka. 
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Det finns ett antal regler för hur hänvisningar aggregeras: 
 
1) Aggregering görs bara på hårda hänvisningar. 

2) Aggregering görs bara på fördröjda och schemalagda hänvisningar. Direkta hänvisningar, d v s 

alla hänvisningar som aktiveras utan definierad starttid, aggregeras inte. Se ovan vilka 

terminaler/klienter som kan användas för att sätta direkta hänvisningar.  

3) Aggregering görs på hänvisningar som ligger kant-i-kant, dvs slut+start på samma minut eller 

omlott, så att den senare startar innan den förra slutat. 

4) Kontrollen om det finns hänvisningar som ska aggregeras görs alltid när en hänvisning 

aktiveras. Om man ”skarvar” på en hänvisning under tiden görs en ny kontroll och en ny 

aggregering. Likadant om man tar bort en hänvisning i kedjan. 

5) Företaget kan välja vilken typ av hänvisning som den aggregerade ska vara, dvs vilket besked 

som talmaskinen ska ge. Typiskt bör väljas Återkommer klockan resp.  Återkommer den. 

6) Aggregering inom samma dag görs på bara klockstyrda hänvisningar: Tillfälligt ute, lunch, 

tjänsteärende och återkommer klockan, dvs Gått för dagen inkluderas inte.  

7) Den sista i en kedja av klockstyrda kan gå över till nästa dag genom att s k dubbelhänvisning 

tillämpas: Första dagen säger talmaskinen: Den du söker återkommer imorgon. Vid midnatt 

ändras beskedet, Den du söker återkommer klockan nn:nn.  

8) Om någon i kedjan inte har någon sluttid läggs en aggregerad hänvisning utan återkomsttid. 

Talmaskinsbeskedet blir då Den du söker är inte anträffbar...  

9) Aggregering av datumstyrda hänvisningar görs bara om hänvisning nummer två och 

efterföljande i kedjan är av samma typ som valts för aggregeringen, dvs oftast Återkommer 

den.  Den första hänvisningen i kedjan kan vara av vilken datumtyp som helst, t ex Sjuk eller 

Semester. Exempel: Hänvisningskedjan Sjuk + Återkommer den + Återkommer den  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.   

10) Aggregering av datumstyrda hänvisningar görs bara på sådana där den andra börjar samma 

vecka t o m fredag, som den första började. Det går alltså inte att aggregera Återkommer den 

(om två veckor) med en ny Återkommer den .., som ligger kant i kant med den första (eftersom 

den första är mer än en vecka). Men den sista kan vara hur lång som helst (flera veckor eller 

månader). 

En pågående aggregerad hänvisning kan avbrytas på några olika sätt: 

11) Man tar bort/inaktiverar med  #23# på telefonen eller från nån av Marvinklienterna (Plus-

appen, Telefonistöd eller telefonistplats). Aggregeringen återupptas sedan enligt 4). D v s, när 

nästa hänvisning ska aktiveras kontrolleras om det finns några efterföljande hänvisningar kant-

i-kant. 

12) En direkt eller fördröjd hänvisning aktiveras från telefon *23*....# eller från nån av 

Marvinklienterna under tiden. Den nya hänvisningen skriver över den aktiva, aggregerade, 

hänvisningen. Aggregeringen återupptas enligt 4) när den nya hänvisningen tar slut.   

I båda fallen återupptas alltså aggregeringen när nästa aktivering av en hänvisning ska ske. Det 

betyder att det kan bli ett glapp, se exemplet med Outlookbokningarna ovan:  

- Om den aggregerade hänvisningen avbrutits, enligt 11), under Projektmötet, säg 09:30, 

återupptas aggregeringen 10:00 när Kundmötet startar. Lunch kommer att skarvas på. 

Mellan 09:30 och 10:00 är alltså telefonen öppen (ej hänvisad). 
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- Om först den aggregerade skrivits över av en ny hänvisning enligt 12) och den i sin tur tar 

slut 09:30 blir det också ett 30 minuters glapp på samma sätt innan Kundmötet startar.  
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8 Hänvisningar för telefonister och användare. 

Hänvisningar visas lite olika för de olika användarna av Marvin. Telefonisterna har mest 
information.  De kan också sätta och ta bort alla typer av hänvisningar för alla andra personer i 
katalogen. 
 
Det finns också ett fält 
Meddelande till telefonist, 
som användare av 
Telefonistöd och appar kan 
använda för att skicka med 
speciell information till 
telefonisterna. Det kan t ex 
vara information om något 
speciellt telefonnummer 
man nås på eller var man 
finns om det är viktigt 
samtal. 
 
I Telefonistöd på Intranätet och i 
mobilappen ser man alla sina egna 
hänvisningar och kollegornas aktiva, 
inklusive återkomsttiden. Det går 
däremot inte att se kollegornas 
eventuella information till telefonist 
och inte heller om hänvisningen är 
hård, special, mjuk eller schemalagd. 
 
En användare har samma möjligheter, 
som telefonisterna, att sätta och ta 
bort alla typer av hänvisningar på sig 
själv med ett undantag. 
Specialhänvisningar kan inte sättas 
från appen. 
 
När det gäller kalenderkoppling till Exchange, d v s 
Outlook för användarna, beskrivs den i ett 
separat dokument.  
 
Aggregerade hänvisningar visas med "!" först 
på raden. Den sluttid som visas är den 
aggregerade sluttiden, d v s samma tid som 
påringande får höra från talmaskinen. 
Telefonister har möjlighet att se 
underliggande hänvisningar (de som slagits 
ihop). 


