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1 Välkommen
1.1 Detta hittar du i handboken
Den här handboken riktar sig till dig som har ansvar för att administrera  
Telia SIP-anslutning.

Här får du hjälp att komma igång med de funktioner för samtalsstyrning  
som ingår i tjänsten. Vi beskriver kortfattat några av de viktigaste momenten,  
exempelvis hur du:
• Loggar in till webbverktyget
• Väljer den nummernivå som du vill administrera
• Definierar en vidarekoppling
• Hanterar andra tjänster

Du kommer snabbt att förstå principerna för webbverktyget. Därefter kan du 
 fortsätta utforska tjänstens möjligheter på egen hand.

1.2 Det här behöver du
Samtalsinställningarna för Telia SIP-anslutning hanteras via Mina Sidor på  Arbetet, 
alltså den lösenordsskyddade delen av Telias webbplats där våra kunder själva 
handlägger olika administrativa ärenden. Behörighet till Mina Sidor på Arbetet får 
man genom att registrera sig på  telia.se/foretag.

I samband med beställningen av Telia SIP-anslutning utsågs en person på ditt 
företag till Customer Administration Manager (CAM) med uppgift att samordna er 
tillgång till Mina Sidor på Arbetet. När någon av medarbetarna vill registrera sig för 
Mina Sidor på Arbetet ska detta godkännas av er CAM.

1.3 Om du vill ha hjälp
Längst till höger i den grå bård som ligger i dialogrutornas överkant finns en orange 
knapp med ett frågetecken. Om du vill ha hjälp med inställningarna i en viss dialog-
ruta klickar du på denna knapp. En hjälptext öppnas och visas under bården.
  

2 Fördelar med samtalsstyrning i   
Telia SIP-anslutning

De allra flesta växlar har funktioner för vidarekoppling. Varför då använda tjänsten 
Telia SIP-anslutning för detta ändamål? Skälen är följande.
• Bättre utnyttjande av kapaciteten. Om du gör en extern vidarekoppling i din 

 växel förbrukar detta bandbredd för två externa samtal – det inkommande 
 samtalet och sedan det utgående, vidarekopplade samtalet från din växel. 
 Använder du vidarekopplingen i Telia SIP-anslutning kommer aldrig samtalet in 
till din växel, utan vidarekopplas direkt till det externa numret. Därmed kan du 
använda din fulla anslutningskapacitet till de samtal som rings från företaget.

• Ökad säkerhet och tillförlitlighet. Om någon oförutsedd händelse slår ut växeln 
(hård varufel, strömavbrott, brand, vattenskada e.d.) kan du vidarekoppla dina 
nummer till ett externt svarsställe eller till era mobiler. Tack vare det kan kunderna 
nå er, trots att växeln inte fungerar.

 

Klicka på knappen med fråge-
tecknet om du vill ha hjälp.
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3 Logga in till webbverktyget
Webbverktyget hittar du på Mina Sidor på Arbetet. Gör så här:
Starta din webbläsare och skriv www.telia.se/foretag i Adressfältet. Tjänsten 
 öppnar en sida av det här slaget. I högerkanten hittar du inloggningsfunktionen 
med textrutor för användarnamn och lösenord:
 

 

Webbläsaren öppnar en sida med följande meny till vänster. Klicka på menyvalen  
Administrera ¨ IP-telefoni ¨ Telia SIP-anslutning:
 

Webbläsaren öppnar en förteckning över företagets abonnemang på 
Telia SIP-anslutning:
 
 

Klicka på menyvalen Administrera ¨ 
IP-telefoni ¨ Telia SIP-anslutning

Skriv ditt användarnamn 
och lösenord. Klicka där-
efter på knappen LOGGA IN
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4 Välj ett nummer att utgå från
Du utgår alltid från ett av växelns nummer när du hanterar tjänster. Om du vill att 
samma  ändringar ska gälla även för andra nummer anger du det senare. Om du 
exempelvis vill vidare koppla en hel grupps telefoner till samma svarsställe går 
du först in på ett av numren och lägger in vidare kopplingen. När du sedan sparar 
 vidarekopplingen anger du vilka nummer den ska gälla för.

Gör så här för att välja ett nummer:
 

5 Välj vilken tjänst du vill hantera
När du hittat det önskade numret genom att bläddra eller söka visar webbläsaren  
en översikt av det här slaget, där du ser de aktuella inställningarna. Härifrån kan  
du även öppna andra inställningssidor genom att klicka på någon av knapparna 
ADMINISTRERA. Tjänsterna beskrivs närmare i de följande kapitlen.
 

Administrera Telia SIP-anslutning

Alla huvudnummer till abonnemang 
 markeras med ikonen x. Klicka på 
denna ikon för att välja mellan vis - 
nings  lägena Visa ingående nummer 
respek tive Dölj ingående nummer.

Skriv in numret du vill utgå från så 
visas endast det numret.

Klicka på det nummer du vill utgå från.

Välj vilken tjänst du vill hantera 
genom att klicka på motsvarande 
knapp ADMINISTRERA.
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6 Hantera vidarekopplingar
 

Efter att du klickat på SPARA kommer du till en sida där du kan välja om de nya 
 inställningarna ska gälla endast för det nummer du utgick från, för flera nummer 
 eller för alla nummer i växeln. Läs mer om detta i kapitel 10 på sidan 17.

De olika varianterna av vidarekoppling beskrivs på nästa sida

Administrera Telia SIP-anslutning

6.1 Vidarekoppling direkt
Den här tjänsten resulterar i direkt omstyrning av inkommande samtal till det 
 nummer du anger.
Om du använder den här tjänsten kommer den att styra dina inkommande samtal 
oberoende av vilka inställningar du gjort för de övriga varianterna av vidarekoppling. 
Om du tar bort Vidare koppling direkt kommer samtalet att styras om enligt  
de inställningar du gjort för de övriga varianterna.

Om du markerar alternativet Till nummer och skriver in ett nummer i textrutan 
 kommer vidare kopplingen att aktiveras. Om du sedan markerar alternativet 
Ingen tas vidarekopplingen bort, men numret ligger kvar så att du sedan enkelt 
kan  aktivera den igen.

6.2 Vidarekoppling vid ej svar
Den här tjänsten resulterar i omstyrning av obesvarade inkommande samtal  
efter den tid du anger.

Om du markerar alternativet Till nummer och skriver in ett nummer i textrutan 
 kommer vidare kopplingen att aktiveras. Om du sedan markerar alternativet 
Ingen tas vidarekopplingen bort, men numret ligger kvar så att du sedan enkelt 
kan  aktivera den igen.

6.3 Vidarekoppling vid upptaget
Den här tjänsten resulterar i omstyrning av inkommande samtal när numret  
är  upptaget.
Om du markerar alternativet Till nummer och skriver in ett nummer i textrutan 
 kommer vidare kopplingen att aktiveras. Om du sedan markerar alternativet 
Ingen tas vidarekopplingen bort, men numret ligger kvar så att du sedan enkelt 
kan aktivera den igen.

Gör önskade inställningar för de 
olika varianterna av vidarekoppling.

Klicka därefter på 
knappen SPARA.
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6.4 Andra vidarekopplingar
6.4.1 Vidarekoppling Till flera nummer
Den här tjänsten resulterar i att inkommande samtal styrs såväl till det egna  
numret som till de nummer du anger i en lista. Det ringer omedelbart på alla  
dessa nummer när samtalet kommer in. Klicka på länken Skapa/ändra lista så 
 öppnar webb läsaren en sida där du kan skriva in eller ändra de telefonnummer  
dit samtalen ska styras.

6.5 Schemalagd vidarekoppling
Den här tjänsten innebär att du anger hur inkommande samtal ska styras om  
under vissa tids intervall och vissa veckodagar. Klicka på länken Skapa/ändra 
lista så öppnar webbläsaren en sida där du kan skriva in vart och när samtalen 
ska kopplas vidare.

6.6. Vad händer om man har flera  
vidarekopplingstjänster?

Om man använder två eller fler vidarekopplingstjänster samtidigt finns det en 
 prioritetsordning som bestämmer vilken av tjänsterna som tar hand om samtalet. 

Om ett nummer är ledigt är det första aktiva tjänsten i listan nedan som tar hand  
om inkommande samtal:
1. Vidarekoppling direkt 
2. Schemalagd vidarekoppling (under de tider du har angett att Schemalagd 

 vidarekoppling ska ta hand om dina samtal) 
3. Vidarekoppling till flera nummer 
4. Vidarekoppling vid ej svar

Om ett nummer är upptaget är det första aktiva tjänsten i listan nedan som tar  
hand om inkommande samtal:
1. Vidarekoppling direkt 
2. Schemalagd vidarekoppling (under de tider du har angett att Schemalagd 

 vidarekoppling ska ta hand om dina samtal) 
3. Vidarekoppling vid upptaget 
4. Vidarekoppling till flera nummer

 

7 Hantera Spärr Ut

Efter att du klickat på knappen SPARA kommer du till en sida där du kan välja om 
de nya inställningarna ska gälla endast för det nummer du utgick från, för flera 
nummer eller för alla nummer i växeln. Läs mer om detta i kapitel 10 på sidan 17.

Spärr av utgående samtal
Välj nedan vilka typer av samtal du vill spärra. Via Skapa undantagslista kan du välja 
upp till 10 telefonnummer som alltid släpps igenom spärren. Du kan också skapa en 
personlig pin-kod som låser upp spärren vid utgående samtal.

Välj ett av alternativen 
under Inställningar.

Vid behov kan du anpassa den 
generella spärren med en undan-
tagslista eller en pin-kod som gör 
det möjligt att gå förbi spärren.
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7.1 Spärrade nummer och undantag
Du kan bestämma vilka typer av utgående samtal du vill spärra genom att välja ett 
alternativ i sektionen Inställningar. Vid behov kan du även lägga in en undantags-
lista med upp till 10 nummer som ska vara möjliga att ringa trots att de ingår i en 
spärrad-samtalstyp.

Om du väljer Tillåt alla samtal går det att ringa till alla nummer.

 

7.2 Pin-kod för att låsa upp spärr
Ibland kan en medarbetare behöva ringa samtal av en typ som du har spärrat.  
I så fall skriver du en pin-kod i sektionen PIN-kod för att låsa upp spärr.  
Ge koden till medarbetaren. Med dess hjälp kan hon eller han gå förbi din spärr.

 

8 Hantera Spärr In

Med funktionen Spärr in kan du välja att det nummer som du hanterar ska kunna 
ta emot samtal endast från angivna nummer eller från personer som uppger en viss 
pin-kod. Då väljer du Tillåt bara vissa samtal. Klicka på länken Skapa/ändra lista 
så öppnar webbläsaren en sida där du kan skriva in eller ändra de telefonnummer 
varifrån inkommande samtal ska tillåtas. Om du väljer Ta emot alla samtal kopplas 
spärren bort, men listan finns kvar så att du kan använda den senare.

När du har gjort de inställningar du vill klickar du på knappen SPARA längst ned på 
sidan. Där kan du välja om de nya inställningarna ska gälla endast för det nummer 
du utgick från, för flera nummer eller för alla nummer i växeln. Läs mer om detta i 
kapitel 10 på sidan 17.

 

Bra att veta om samtalstyper
• Utlandssamtal. Samtal till utlandet. Vid spärr går det dock fortfarande 

att ringa nummer som börjar med 00800, eftersom de är kostnadsfria för 
den som ringer.

• Beställningstjänster. Tjänster såsom telemöte, väckning samt samtal 
till och från texttelefon.

• Mobilsamtal. Samtal till mobilnummer.
• Betalsamtal. Samtal till nummer som börjar med 0900, 0939, 0944; 

alla nummer som börjar på 118 (nummerupplysningstjänster) samt 
 nummer som börjar på 099 (massanrop, d.v.s. samtal till omröstningar  
och insamlingar).

• Utlands- och betalsamtal. Samtal till utlandet samt betalsamtal till num-
mer som börjar med 0900, 0939, 0944 och 118 (nummerupplysnings-
tjänster). Vid spärr går det dock fortfarande att ringa nummer som börjar 
med 00800 (eftersom de är kostnadsfria) samt nummer som börjar på 099 
(massanrop, d.v.s. samtal till omröstningar och insamlingar).
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9 Fast blockering mot  
nummer presentation

Med funktionen Fast blockering mot nummerpresentation kan du förhindra 
att numret som du hanterar presenteras för dem som tar emot samtal från  
detta nummer.

Markera kryssrutan för alla nummer som du vill skydda mot nummerpresentation.  
Klicka därefter på knappen SPARA.

Obs! Den här inställningen kan du endast göra för just det abonnemang som du 
valt att administrera.

10 Välj de nummer ändringarna  
ska gälla för

När du har klickat på knappen SPARA på någon av inställningssidorna kommer 
du till en sida där du kan välja för vilket eller vilka nummer du vill spara ändringarna. 
Det nummer du utgick från är redan markerat när du kommer till sidan.

Du kan visa alla nummer i en serie genom att klicka på x-tecknet före  
nummerserien.

Markera kryssrutan för det eller de 
 nummer som ändringarna ska gälla för.
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Om du vill göra samma ändringar för en hel nummerserie markerar du kryssrutan för  
denna serie.

Markera kryssrutan för nummer-
serien om du vill att ändringarna 
ska gälla för samtliga nummer.
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