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Telia Dirigent Kontroll

Följande samtal räknas som interna och debiteras 
därmed till en lägre minutavgift:
• från en Dirigent Kontroll-användare till en använ-

dare inom det Mobila Ramavtalet med
 – Dirigent Kontroll
 – Internprisgrupp
 – Office Extension
• från mobiltelefoner till de fasta nummer som är 

definierade som interna i det Mobila Ramavtalet.

Alltid i utveckling
Ingen organisation är den andra lik, och därför är 
Dirigent Kontroll en flexibel lösning. Vi inleder med 
en grundlig genomgång av behoven inom ditt före-
tag. Sedan anpassar vi lösningen så att den på bästa 
möjliga sätt motsvarar era krav och önskemål.

Dirigent Kontroll är också en tjänst i ständig utveck-
ling. Nya funktioner tillkommer löpande och dessa 
kan du självfallet införa i er lösning.

Integrera mobiltelefonerna med före-
tagsväxeln, så blir varje medarbetare 
ständigt nåbar på sitt direktnummer. 
Fasta anknytningar behövs inte längre. 
Tjänstens effektiva kostnadskontroll 
underlättar övergången till en helt 
 mobil telefonilösning.

Ett enda nummer
Med Telia Dirigent Kontroll fungerar mobiltelefoner-
na mer eller mindre som anknytningar i växeln. Den 
som söker någon på ditt företag behöver bara hålla 
reda på ett enda nummer – medarbetarens direkt-
nummer. Det blir alltså enklare för alla som ringer till 
företaget, samtidigt som du gör medarbetarna mer 
tillgängliga.

Lösningen innehåller även en smart hänvisnings-
funktion som gör att medarbetaren själv kan ge klara 
besked om hon eller han inte kan svara. Er totala 
servicegrad höjs, både internt och externt.

Bättre kostnadskontroll
Dirigent Kontroll ger bättre kontroll över kostna-
derna för telefonin. Företagets telefoniansvariga kan 
anpassa varje mobiltelefon helt efter den enskilda 
användarens behov. Det går exempelvis att förhindra 
onödiga samtal med olika tidsoch räckviddsbe-
gränsningar.

Gör mobiltelefonerna 
till anknytningar i 
företagsväxeln
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Vill du veta mer om Telia Dirigent Kontroll 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.

Telia Dirigent Kontroll

Bra att veta

Grundfunktioner som ingår
Användaraktivering
Varje användare vars mobilnummer omfattas av Dirigent 
Kontroll kan själv aktivera tjänsten. Det innebär att alla i 
sin egen takt kan lära sig hur tjänsten fungerar.
Privat nummerplan
Med Privat nummerplan fungerar alla mobiltelefonerna 
mer eller mindre som anknytningar i företagets växel. 
Det mobila abonnemanget ingår i samma nummerplan 
som de fasta anknytningarna – även det mobila abonne-
manget får ett anknytningsnummer.
Valbart svarsställe
Om användaren inte kan svara i sin mobiltelefon gör 
denna funktion att samtalet kopplas vidare. Man be-
stämmer själv vart samtalen ska kopplas och när. Ett 
exempel:
– mellan klockan 8.00 och 17.00 tar växeltelefonisten 

emot alla inkommande samtal
– under övriga tider vidarekopplas samtalen till  

användarens Mobilsvar.
Direktprefix till mobiltelefon
En enkel och användbar funktion som gör att använda-
ren från sin egen mobiltelefon når en annan mobil direkt 
– utan att behöva slå hela mobilnumret. Det räcker med  
 det fasta anknytningsnumret, föregånget av ett prefix.
Ekonomiskt vägval
Ett samtal från en anknytning till en annan debiteras all-
tid med internprissättning, oavsett vilket nummer använ-
daren slår för att nå sin kollega. Även om någon råkar 
använda det publika numret eller mobilnumret betalar ni 
alltså bara enligt den fördelaktiga interntaxan.
Användaren behöver därmed inte hålla reda på prisskill-
nader mellan olika samtalstyper. Det är bara att slå det 
nummer som är bekvämast att använda.
En förutsättning för att samtalet ska debiteras med 
internpris är att det slagna numret finns med i det mobila 
Ramavtalets lista över nummer som definieras som 
interna. Funktionen ingår i tjänsten grundutförande och 
behöver inte aktiveras.
Räckviddsbegränsning
Ett styrverktyg som gör att varje enskild mobiltelefon 
kan anpassas enligt användarens behov. Utgående 
samtal kan spärras på olika sätt:
– enligt slaget nummer (användaren kan bara ringa 

vissa nummer eller nummerserier)
– som en kombination av ovanstående villkor
Det går också att bestämma vilka tider begränsningarna 
ska gälla.
Räckviddsbegränsningen påverkar inte möjligheten att 
ta emot samtal.
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Överflyttning
En användare som blir uppringd via direktnumret på 
sin mobil kan enkelt flytta över samtalet till en tredje 
part. När samtalet har flyttats kan användaren använda 
mobilen precis som vanligt för att ta emot eller ringa nya 
samtal.
9 till telefonist från mobilsvar
Den som ringer till en mobil anknytning utan att få svar 
kan välja att antingen läsa in ett meddelande i Mobilsvar 
eller bli kopplad till telefonist.

Tillvalsfunktioner
Direktvalsnummer som A-nummer
En användare som ringer från mobiltelefonen får sitt 
direktvalsnummer presenterat hos den uppringda 
personen. Den mobila anknytningen presenteras alltså 
med ett nummer som tillhör företagsväxeln, precis som 
fallet är för fasta anknytningar.
Hänvisning via mobilnätet
Funktionen går att jämföra med Mobilsvar men erbjuder 
fler möjligheter.
Om användaren inte kan svara i sin mobiltelefon kodar 
han eller hon en hänvisning så att ett talbesked lämnas 
till den som ringer upp.
Flera sorters meddelanden kan lämnas, till exempel på 
lunch, på sammanträde och gått för dagen. Man kan 
också ange den tid då man beräknas vara tillbaka för att 
göra sin hänvisning ännu tydligare.
Alternativt kan man låta samtalet kopplas till telefonist 
eller låta Mobilsvar ta hand om det.
Telia Mobilt Företagsnät
Valet för dig som har ambitionen att helt ersätta de fasta 
telefonerna med mobiltelefoner och samtidigt säker-
ställa hög samtalskvalitet.
Mobilt företagsnät innebär att vi sätter upp små, dis-
kreta basstationer i era lokaler, vilket ger garanterad 
täckning och kapacitet inom ett angivet område.

Förutsättningar
–  Minst 50 mobilanvändare.
–  Mobilt Ramavtal.
–  För Telia Mobilt Företagsnät krävs cirka  

 150 mobilanvändare.
–  Ni har en företagsväxel


