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Att gruppera ett samtal till privatfakturan
För att gruppera ett samtal till privatfakturan inleder 
du med prefix *  

1
 

4  följt av 0  och #  före telefon-
numret.

Exempel: Du vill ringa ett telefonnummer (t ex 
070-0000000) som ska grupperas till privatfakturan. 
Gruppen för privatfakturan är alltid 0.

Tryck *  1
 

4  0  #  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  .

Nu blir det enklare att skilja samtal i 
tjänsten från privatsamtal, när perso-
nalen använder samma mobil på jobbet 
som på fritiden. Samtalen delas helt 
enkelt upp på två fakturor, en skickas 
till firman och en skickas hem till använ-
daren. Med Samtalsgruppering blir det 
dessutom enkelt att hänföra kostnaden 
för olika samtal till specifika kostnads-
bärare.

Med våra tjänster Fakturadelning och Samtals-
gruppering blir din fakturahantering både enklare 
och mer lättöverskådlig. Det blir dels lättare för 
firman att ha kontroll över kostnaderna för mobil-
telefoni, dels blir det enklare för användaren när 
uppdelningen av samtalen sker automatiskt.

Telia Fakturadelning

Fördela samtalen på två olika fakturor
Fakturadelning ger dig möjlighet att fördela samtal 
på två olika fakturor. Fakturan avseende tjänste-
samtalen (tjänstefakturan) skickas till din ordinarie 
fakturaadress. Fakturan avseende  privatsamtalen 
(privatfakturan) skickas till abonnemangets 
användar adress eller din ordinarie fakturaadress. Du 
ansvarar för att användaradressen är korrekt och att 
rätt användare är registrerad på abonnemanget.

Genom att slå olika prefix före telefonnumret väljer 
användaren själv vilken faktura samtalet ska debi-
teras på – privatfakturan eller tjänstefakturan. Alla 
samtal som genomförs på vanligt sätt, utan prefix, 
debiteras alltid på tjänstefakturan.

Fördela samtalen på 
två olika fakturor

Telia Fakturadelning och Samtalsgruppering
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Bra att veta

– Fakturadelning och Samtalsgruppering fungerar för 
vanliga mobilsamtal, kretskopplad data och fax.

– Fakturadelning och Samtalsgruppering  fungerar 
inte för sms, mms, gprs eller andra liknande 
tjänster. De fungerar inte heller för särdebiterade 
tjänster. Orsaken är att prefixen för Fakturadelning 
och Samtalsgruppering inte kan användas för dessa 
tjänster. Kostnaden för dem debiteras alltid auto-
matiskt på tjänstefakturan.

– Fakturadelning och Samtalsgruppering fungerar 
inte för samtal ringda i utlandet

– Fakturadelning och Samtalsgruppering kan inte 
beställas för Telia Refill kontantkort.

– Det går inte att ha både Fakturadelning och Sam-
talsgruppering samtidigt på ett abonnemang.

– Du som kund är ytterst betalningsansvarig för båda 
fakturorna. Vid försenad betalning av den privata 
fakturan skickas påminnelse till den adress som 
är angiven för den privata fakturan. Vid utebliven 
betalning efter påminnelse skickar vi ett nytt krav till 
kundens adress. Vid utebliven betalning efter krav 
överlämnas förfallen faktura till inkasso.

– Den fasta avgiften för Fakturadelning debiteras alltid 
tjänstefakturan.

– Vid saldoförfrågning via Automatisk Kundtjänst för 
kunder med Fakturadelning ges separata saldobe-
sked, en för privata samtal och en för tjänstesamtal.

– Det är inte möjligt att i efterhand, till exempel via 
kundtjänst, flytta samtal mellan grupper.
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Du kan beställa via kundtjänst, tel. 90 400 eller gå in på www.telia.se

Att gruppera ett samtal till tjänstefakturan
I tjänsten Fakturadelning ingår även möjlighet 
att gruppera samtalen till tjänstefakturan. För att 
 gruppera ett samtal till tjänstefakturan inleder du 
med prefix *  

1
 

4  följt av vald grupp ( 1 – 9 )1 
och #  före telefonnumret.

Exempel: Du vill ringa ett telefonnummer 
(t ex 070-0000000) som ska redovisas i grupp 5  
på tjänstefakturan.

Tryck *  1
 

4  5  #  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  .     

Telia Samtalsgruppering

Bättre överblick över mobiltrafiken
Tjänsten Samtalsgruppering gör det enkelt för dig 
att se på fakturan vilka samtal som ringts exempelvis 
för ett visst projekt eller till en viss motpart. Du får en 
bättre överblick över de mobila samtalen och ökad 
kvalitet genom förbättrad fakturadokumentation. 
Samtalsgruppering innebär att du kan ha upp till tio 
grupper. Du väljer själv hur du vill gruppera sam talen. 
Varje grupp redovisas separat på din faktura. Faktu-
ran skickas som vanligt till din fakturaadress.

Du tilldelar varje grupp den siffra ( 0 – 9 ) du själv 
önskar. När du vill att ett samtal ska kostnadsföras i 
en viss grupp, trycker du den aktuella siffran för vald 
grupp före det telefonnummer som du önskar ringa.

Att gruppera ett samtal
För att använda Samtalsgruppering inleder du med  

*  
1

 
4  följt av vald grupp och #  .

Exempel: Du vill ringa ett telefonnummer  
(t ex 070-0000000) i grupp 5.

Tryck *  1
 

4  5  #  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  .

Fakturadelning och Samtalsgruppering 
med kontorslösningen Dirigent
Hur tjänsterna Fakturadelning och Samtalsgruppe-
ring fungerar med Dirigent är beroende av vilket 
 prefix som är implementerat i er Dirigent-lösning, dvs 
om ni har linjeprefix, tjänsteprefix eller utan prefix.

Koderna för Fakturadelning och Samtalsgruppe-
ring beslutas i samråd mellan ditt företag och Telias 
säljare, dvs alla era mobilabonnemang omfattas av 
samma koder (tjänstekod och privatkod).

Ni har möjlighet att gruppera samtalen på tjänste-
fakturan i upp till 999 grupper.

Telia Fakturadelning och Samtalsgruppering


