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Handböcker för Telia Centrex
Samtliga funktioner i Telia Centrex beskrivs i en serie handböcker, däribland:
• Telia Centrex – Fast, Bärbar och IP-anknytning
• Telia Centrex Mobil
• Telia Centrex Röstsvar
• Snabbguide

Du kan själv ladda ner handböckerna i pdf-format från www.telia.se/centrex

Handhavande av telefoner
Se handboken för den aktuella telefontypen.

När du vill kontakta oss
Frågor kring handhavandet av Telia Centrex besvaras av Telia Användarstöd på  
tel. 020-24 11 24.
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Använda Telia Centrex Röstsvar via  
telefon och webb

Översikt 

Om tjänsten
Tjänsten fungerar som en intelligent brevlåda för dina röstmeddelanden kopplade  
till ditt telefonnummer i Telia Centrex. 

Brevlåda: I denna handbok kallar vi fortsättningsvis Telia Centrex Röstsvar via 
telefon och webb för brevlådan. Du når din brevlåda  via telefonen eller via en webb-
tjänst, från vilken telefon som helst och med  vilken internetansluten dator som helst.
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Typer av meddelanden Förklaring av begrepp

Typ Förklaring

Brådskande Meddelande som är märkt ”brådskande” av den som lämnat 
det, och spelas upp eller visas före andra meddelanden. Sedan 
placeras det i en egen meny tillsammans med andra avlyssnade 
brådskande meddelanden.

Gammalt Meddelande som du redan har lyssnat på.

Nytt Meddelande som du inte lyssnat på tidigare.

Olevererat Meddelande som du har försökt vidarebefordra men där 
 sändningen har misslyckats.

Prioriterat Meddelande som är märkt ”privat” eller ”brådskande”.

Privat Meddelande som är märkt ”privat” av den som lämnat det. 
Vidarebefordras inte, även om du har automatisk vidarebefordran 
på alla inkommande meddelanden.

Raderat Meddelande som du har valt att radera. Det kan återtas innan du 
lagt på luren.

Röstanteckning Ett kom-ihåg-meddelande som du själv lämnar i din brevlåda. 
Behandlas som ett nytt meddelande.

Röstkommentar Om du har fått ett röstmeddelande kan du lägga till en egen 
 röstkommentar då du vidarebefordrar röstmeddelandet till någon 
annan. Röstkommentarer läggs direkt efter det  ursprungliga 
 röstmeddelandet.

Sms Short Message Service – ett textmeddelande som skickas till 
mobiltelefoner.

Typ Förklaring

Avisering En signal eller en kort information om att det har kommit in ett nytt 
meddelande till brevlådan. Du bestämmer själv hur du vill bli avise-
rad, till exempel via nummerpresentatör, sms eller e-brev.

Brevlåda Telia Centrex Röstsvar via telefon och webb kallas i denna  
bruks anvisning för brevlådan.

Meddelande- 
information

Anger
• tid och datum när meddelandet lämnades  
• avsändarens nummer

Standard- 
e-postadress

Den e-postadress du vanligtvis vidarebefordrar dina  
röstmeddelanden, till.
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Maximalt antal meddelanden
Din brevlåda kan vanligen innehålla högst 100 röstmeddelanden. Andra inställningar 
kan förekomma beroende på vilken version av Telia Centrex Röstsvar ditt företag 
har valt. När gränsen överskrids så avvisas nya meddelanden. Du får varningsmed-
delanden när  brev lådan är full. 
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Tjänst Beskrivning

Vidarekoppling vid ej svar Samtalet kopplas vidare om du inte svarar inom   
25 sekunder. Du kan själv ändra tiden.

Vidarekoppling vid upptaget Samtalet kopplas vidare om ditt nummer är  
upptaget.

Medflyttning Samtalet kopplas om direkt.

Hur länge sparas meddelanden?
Olika typer av meddelanden sparas olika länge i brevlådan. Dessa tider är standard: 
• Nya meddelanden sparas i 10 dagar. 
• De meddelanden som du läst eller lyssnat av sparas i 10 dagar.  
• Olevererade meddelanden sparas under innevarande dag.  
• Meddelanden du raderat via telefontjänsten tas bort efter att du lagt på luren.
• Meddelanden du raderat via webbtjänsten tas bort direkt. 

Detta händer när du vidarebefordrar
När du vidarebefordrar meddelanden till olika mottagare kommer de ibland fram i ett 
annat format än de är skickade från början. I tabellen beskrivs de möjliga alterna-
tiven, beroende på vilka tjänster du har tillgång till.

Koppla samtal vidare till brevlådan

Om vidarekopplingstjänsterna
Det finns tre tjänster som du kan använda om du vill koppla ditt nummer vidare  
till  brevlådan:

När du vidarebefordrar ett… till en… så kommer det fram som ett…

röstmeddelande annan brevlåda röstmeddelande

e-postadress e-brev med en ljudfil

Koppla in tjänsten 
Obs! Tjänstekoden 0131 är standardkod för att koppla in brevlådan. Andra 
kombinationer kan vara möjliga, till exempel 7131, beroende på vilka koder som  
gäller på ditt företag.

För Telia Centrex Mobil trycker du 990 ✆ vänta på ton, före servicekoden. 

Steg Åtgärd

1 Lyft luren.

2 Välj mellan följande alternativ.

Om du vill… så tryck…

koppla vidare till brevlådan om du inte 
kan svara

 61 
tjänstekoden, vanligen 0131 

ändra tid innan vidarekoppling sker om 
du inte kan svara (om du inte själv väl-
jer tiden gäller 25 sekunder)

 62  önskad tid 
(Möjliga val: 5, 10, 15 osv. upp till 
60 sek.)

koppla vidare till brevlådan om ditt 
nummer är upptaget

 67  0131 

koppla om direkt, så kallad 
Medflyttning, till brevlådan

 21  0131 

Resultat: Du får ett talbesked.

Koppla ur tjänsten 

Steg Åtgärd

1 Lyft luren. Du hör en hackad ton om någon av tjänsterna Medflyttning eller 
Vidarekoppling vid upptaget är inkopplad.

2 Välj mellan följande alternativ.

Om du vill koppla ur… så tryck…

vidarekoppling till brevlådan om du inte kan svara  61 

vidarekoppling till brevlådan om ditt nummer är upptaget  67 

direkt omkoppling – Medflyttning – till brevlådan  21 

Resultat: Du får ett talbesked.
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Har du Mobil Anslutning?
Med Centrex Mobil kan du ringa och ta emot samtal via ditt Centrex-nummer samt 
använda Telia Centrex tjänster. 

Obs! En kombination av Telia Centrex Röstsvar och mobilsvarstjänsten erbjuds inte.
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Använda Telia Centrex Röstsvar  
via telefon
Översikt

Personlig kod
Du kan ringa upp brevlådan från vilken telefon som helst, men då behöver du en 
personlig kod. Den får du av den telefonansvarige på ditt företag. Vanligen är koden 
1234 första  gången du ringer. Den telefonansvarige kan också bestämma att per-
sonlig kod alltid ska anges, även om du ringer från ditt interna nummer. 

Meddelandeinformation
När du lyssnar på röstmeddelanden spelas meddelandeinformationen upp efter 
själva röstmeddelandet. Vilken information du får höra kan du själv ställa in på sidan 
Inställningar i webbtjänsten.  

Referens: Se instruktion i kapitlet ”Använda Telia Centrex Röstsvar via webben”, 
”Röstlådeinställningar” på sidan 51. 

När du ringer upp
När du ringer upp din brevlåda får du först veta hur många nya meddelanden du 
har, sedan spelas eventuella nya röstmeddelanden upp. Du får också veta om din 
brevlåda är full. Du kan när som helst avbryta uppläsningen genom att välja önskad 
funktion. 

När alla nya meddelanden lästs upp, eller om du inte har några nya meddelanden, 
så kommer du till huvudmenyn. 

Obs! Alla instruktioner i denna handbok förutsätter att du ringt upp brevlådan och 
befinner dig i huvudmenyn. 

Mobilnumret styrt till 
Röstbrevlådan

Centrex anknytningen styrt  
till Röstbrevlådan

Vid ej svar  61  +46771133133  ✆ 990 ✆ ton  61  0131  

Vid upptaget  67  +46771133133  ✆ 990 ✆ ton  67  0131 

Direkt medflyttning  21  +46771133133  ✆ 990 ✆ ton  21  0131 

Vid ej nåbar  62  +46771133133  ✆

Ingen inställning görs från 
Centrex anknytningen utan 
följer inställningen som är 
gjord från mobilnumret till ej 
nåbar.

Ändra antal  
signaler innan 
omstyrning

 61  +4677133133   välj 
önskad tid 05–30 sek  ✆

990 ✆ ton  62  välj 
önskad tid 05–30 sek 

Urkoppling  61 alt. 67, 21 eller 62  ✆
990 ✆ ton  61 alt. 67 
eller 21  

Omstyrning till Röstsvar från Centrex Mobil 
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Om du vill ha hjälp
Tryck 0 om du vill ha hjälp, var du än befinner dig i telefontjänsten.

Menyöversikt
Figuren visar hur telefontjänsten är uppbyggd. Siffrorna motsvarar de knapptryck-
ningar du ska göra för att komma till respektive meny.

Ringa upp brevlådan och komma till huvudmenyn
Obs! Tjänstekoden 0133 är standardkod för att ringa upp brevlådan. Andra kombi-
nationer kan vara möjliga, till exempel 7133 beroende på vilka koder som gäller på 
ditt företag.

Steg Åtgärd

1 Lyft luren.

2 Vilken telefon ringer du ifrån?

Om du ringer från… så…

ditt interna nummer (både fast och 
mobil)

tryck 0133

ett nummer du angivit under 
Inställningar i webbtjänsten

ring upp ditt eget Centrex-
telefonnummer

en valfri telefon (nationellt) ring upp ditt eget telefonnummer 
och tryck 0 (noll) när du hör  
ditt hälsningsmeddelande

en valfri telefon, t.ex. mobil utomlands 
(nationellt och internationellt)

• ring +46 (0) 771 81 82 00
• tryck hela ditt Centrex-

telefonnummer följt av 

en mobiltelefon med 
Telia Centrex Uppringd

ring SAN-numret ✆ 
och vänta på ton 0133

3 Tryck din personliga kod om den efterfrågas.

Resultat: Du är inne i brevlådan och får först veta hur många nya med del-
anden  du har, sedan spelas eventuella nya röstmeddelanden upp. Du får 
också veta om din brevlåda är full. Du kan när som helst avbryta uppläs-
ningen genom att välja önskad funktion.

När alla nya meddelanden lästs upp, eller om du inte har några nya 
 med del anden, kommer du till huvudmenyn.

Nya Gamla Olevererade
Avlyssnade
brådskande Raderade

1 2 63 4

Huvudmeny
Nya meddelanden

Ändra
inställningar

5

Spela in en 
röstanteckning 6

Lyssna på röst- 
meddelanden

Byta kod
Röst-

brevlådan
Hantera nummer

för avisering

1 4 5   

1

Ändra personligt
hälsningsmeddelande4
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Välja funktion samtidigt som du lyssnar på  
ett meddelande 
Om du snabbt vill gå vidare när du lyssnar på ett meddelande kan du välja mellan 
funk tionerna i tabellen nedan. Instruktionen gäller både för nya och gamla medde-
landen, och oavsett vilken meny du  befinner dig i.

Snabbguide till huvudmenyn
Välj mellan följande funktioner i huvudmenyn.

Om du vill… så tryck…

lyssna på röstmeddelanden 1

ändra personligt hälsningsmeddelande 4

ändra inställningar i brevlådan 5

spela in en röstanteckning 6

Om du vill… så tryck…

vidarebefordra meddelandet

Referens: Se ”Vidarebefordra meddelanden” på sid 19

2

bifoga röstkommentar till röstmeddelande

Referens: Se ” Bifoga en röstkommentar till ett röstmeddelande”        på 
sid 17

3

– radera meddelande eller
– ångra radering som du har gjort under pågående samtal
Referens: Se ”Radera meddelanden eller ångra radering” på sid 23.

6

backa till föregående meddelande 7

repetera det meddelande du just lyssnat på 8

hoppa till nästa meddelande 9

gå till närmast föregående meny

få hjälp 0

a
n

v
ä

n
d v

ia t
e

l
e

f
o

n
a

n
v

ä
n

d
 v

ia
 t

e
l

e
f

o
n



16 17

Lyssna på röstmeddelanden
När du ringer upp din brevlåda får du först veta hur många nya meddelanden du  
har, sedan spelas eventuella nya röstmeddelanden upp. Meddelandeinformationen  
spelas upp efter röstmeddelandet. Du kan när som helst avbryta uppläsningen 
genom att välja önskad funktion. 

När alla nya meddelanden lästs upp, eller om du inte har några nya meddelanden, 
kommer du till huvudmenyn. 

Bifoga en röstkommentar till ett röstmeddelande
Om du har fått ett röstmeddelande kan du lägga till en egen röstkommentar då 
du vidarebefordrar röstmeddelandet till någon annan. Röstkommentarer läggs 
direkt efter det ursprungliga röstmeddelandet.

Steg Åtgärd

1 Tryck 1 ”Lyssna på röstmeddelanden” i huvudmenyn.

2 Välj mellan följande alternativ.

Om du vill lyssna på… så tryck…

avlyssnade brådskande meddelanden 1

nya meddelanden 2

gamla meddelanden 3

olevererade meddelanden 4

raderade meddelanden

Obs! Det går bara att lyssna på de meddelanden som 
raderats under pågående samtal.

6

Resultat: De meddelanden som finns i respektive meny spelas upp.

Steg Åtgärd

1 Tryck 1 ”Lyssna på röstmeddelanden” i huvudmenyn.

2 Välj mellan följande alternativ.

Om du vill vidarebefordra… så tryck…

avlyssnade brådskande meddelanden 1

nya meddelanden 2

gamla meddelanden 3

olevererade meddelanden 4

raderade meddelanden

Obs! Det går bara att lyssna på de meddelanden som 
raderats under pågående samtal.

6

Resultat: De meddelanden som finns i respektive meny spelas upp.

3 Tryck 3 när du hör det meddelande du vill kommentera.

4 Tala in din röstkommentar.  
Resultat: Röstkommentareren läggs direkt efter det ursprungliga 
meddelandet.

5 Vidarebefordra meddelandet.

Obs! Om du inte vidarebefordrar    med delandet direkt så försvinner 
röstkommentaren.

Referens: Se instruktioner i avsnittet ”Vidarebefordra meddelanden – 
Översikt”, på sidan 19.
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Spela in en röstanteckning
En röstanteckning är ett kom-ihåg-meddelande som du själv lämnar i din brev-
låda. Den behandlas som ett nytt meddelande. 

Vidarebefordra meddelanden – Översikt
E-postadress kan du bara skriva in i webbtjänsten
Du kan bara vidarebefordra meddelanden till en e-postadress om du har tillgång till 
 webbtjänsten. 

Referens: Se instruktioner i kapitlet ”Använda Telia Centrex Röstsvar via webben”:
• ”Ändra inställningar i brevlådan” på sidan 45 och 
• ”Ändra automatisk vidarebefordran av meddelanden” på sidan 50

Steg Åtgärd

1 Tryck 6 ”Spela in röstanteckning” i huvudmenyn.

2 Spela in din röstanteckning. Om du är nöjd med röstanteckningen kan du  
nu avsluta genom att lägga på luren eller trycka  för att komma tillbaka till 
huvudmenyn.

3 Välj mellan följande alternativ tills du gjort alla önskade val.

Om du trycker… så…

1 får du lyssna på röstanteckningen. Du får välja mell an att 
trycka

• 1 för att tala in röstanteckningen igen, eller
• 2 för att behålla röstanteckningen. Du får då välja 

mellan alternativen i denna tabell igen.

2 raderas röstanteckningen och du kommer till  
huvudmenyn.

3 får du välja att prioritera röstanteckningen genom  
att trycka

• 1 för brådskande eller
• 2 för privat.

Du får sedan välja mellan alternativen i denna tabell 
igen, och kan då välja den andra märkningen också.

Menyöversikt
Figuren visar de menyer där du kan vidarebefordra meddelanden. Ett röstmeddelande 
kan vidare befordras endast medan du lyssnar på det. Därför måste du gå till menyn 
”Lyssna på röstmeddelanden” innan du kan vidarebefordra. Siffrorna motsvarar de 
knapptryckningar du ska göra för att komma till respektive meny. Du kan också  
vidarebefordra ett nytt meddelande från huvudmenyn genom att trycka 2 när du  
lyssnar av det. 

Huvudmeny

Lyssna på röst- 
meddelanden

Nya Gamla Olevererade
Avlyssnade
brådskande Raderade

1 2 3 4 6
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Vidarebefordra till en e-postadress
Gör så här om du vill vidarebefordra ett röstmeddelande till en e-postadress.  
Förutsättning: Du måste skriva in en e-postadress på sidan Inställningar  i 
webbtjänsten.

Steg Åtgärd

1 Tryck 1 ”Lyssna på röstmeddelanden” i huvudmenyn.

2 Välj mellan följande typer av meddelanden, beroende på vad som finns i  
brevlådan.

Om du vill välja ett… så tryck…

avlyssnat brådskande meddelande 1

nytt meddelande 2

gammalt meddelande 3

olevererat meddelande 4

raderat meddelande 6

Resultat: Meddelandena i respektive meny spelas upp.

3 Tryck 2 när det meddelande du vill vidarebefordra spelas upp.

4 Tryck 1 ”Vidarebefordra till en e-postadress”.

5 Välj om du vill bekräfta vidarebefordran.

Om du vill… så tryck…

bekräfta vidarebefordran 1

ångra vidarebefordran

Resultat: Du 
kommer  tillbaka 
till steg 4.

6 Välj om du vill vidarebefordra fler meddelanden från samma meny.

Om du vill vidarebefordra alla röstmeddelanden till… så tryck…

samma mottagare 1

olika mottagare 2

Resultat: Ett eller alla röstmeddelanden vidarebefordras. Om du har valt 
att  vidarebefordra till olika mottagare, så kommer du tillbaka till steg 3. 
Om det är slut på meddelanden i den tidigare valda menyn, så kommer  
du  tillbaka till steg 2.

Vidarebefordra till en annan brevlåda
Gör så här om du vill vidarebefordra ett röstmeddelande till en annan brevlåda.

Forts nästa sida

Steg Åtgärd

1 Tryck 1 ”Lyssna på röstmeddelanden” i huvudmenyn.

2 Välj mellan följande typer av meddelanden, beroende på vad som finns i  
brevlådan.

Om du vill välja ett… så tryck…

avlyssnat brådskande meddelande 1

nytt meddelande 2

gammalt meddelande 3

olevererat meddelande 4

raderat meddelande 6

Resultat: Meddelandena i respektive meny spelas upp.

3 Tryck 2 när det meddelande du vill vidarebefordra spelas upp.

4 Tryck 3 ”Vidarebefordra till annan brevlåda”.

5 Tryck telefonnummer inklusive riktnummer  .

6 Välj om du vill bekräfta vidarebefordran.

Om du vill… så tryck…

bekräfta vidarebefordran 1

ångra vidarebefordran

Resultat: Du 
kommer  tillbaka 
till steg 5.

7 Välj om du vill vidarebefordra fler meddelanden från samma meny.

Om du vill vidarebefordra alla meddelanden till… så tryck…

samma mottagare 1

olika mottagare 2
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Vidarebefordra till en annan brevlåda forts.

Steg Åtgärd

8 Välj om du vill märka meddelandet eller få kvittens. Upprepa tills du gjort alla 
önskade val. Du kan när som helst trycka 5 för att fortsätta.

Om du vill… så tryck…

fortsätta direkt 5

märka meddelandet som brådskande 1

märka meddelandet som privat 2

få kvittens när meddelandet har levererats 3

ångra vidarebefordran 4

Resultat: Ett eller alla röstmeddelanden vidarebefordras. Om du har valt att 
vidarebefordra till olika mottagare, så kommer du tillbaka till steg 3.  
Om det är slut på meddelanden i den tidigare valda menyn, så kommer du  
tillbaka till steg 2.

Radera meddelanden eller ångra radering

Viktigt!
När du raderar ett meddelande placeras det i en egen meny och sparas där tills  
du lägger på luren. Då töms alla menyer med raderade meddelanden. Vill du ångra 
en gjord radering måste du göra det under pågående samtal, alltså innan du lägger 
på luren. 

Radera ett meddelande
Tryck 6 medan du lyssnar av ett röstmeddelande om du vill radera det. 

Ångra radering av röstmeddelande

Steg Åtgärd

1 Tryck 1 ”Lyssna på röstmeddelanden” i huvudmenyn.

2 Tryck 6 ”Raderade röstmeddelanden”.

Resultat: Dina raderade meddelanden spelas upp.

3 Tryck 6 när du hör det röstmeddelande du vill återta.

Resultat: Det raderade röstmeddelandet återtas och placeras i menyn för 
gamla röstmeddelanden. 
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Ändra inställningar i brevlådan – Översikt

Inställningar du bara kan göra i webbtjänsten.
Dessa inställningar kan du bara göra i webbtjänsten:
• Ändra nummer eller e-postadress som meddelanden ska aviseras och  

vidarebefordras till.
 Referens: Nummer för avisering via sms kan läggas in i telefontjänsten. 

Se instruktion i ”Hantera nummer för avisering” på sidan 31.
• Ändra de valmöjligheter den som ringer upp ska få i hälsningsmeddelandet.

Referens: Se instruktioner i kapitlet ”Använda Telia Centrex Röstsvar via webben”, 
• ”Ändra inställningar i brevlådan” på sidan 45.
• ”Ändra automatisk vidarebefordran av meddelanden” på sidan 50.
• ”Ändra avisering av nya meddelanden” på sidan 46.

Menyöversikt
Figuren visar menyn ”Ändra inställningar”. Siffrorna motsvarar de knapptryckningar 
du ska göra för att komma till  respektive meny.
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Ändra inställningar i röstbrevlådan

Menyöversikt
Figuren visar menyn ”Ändra inställningar i röstbrevlådan”. Siffrorna motsvarar de 
knapp tryckningar du ska göra för att komma till respektive meny.
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Ändra automatisk vidarebefordran av röstmeddelanden

Steg Åtgärd

1 Tryck 5 ”Ändra inställningar” i huvudmenyn.

2 Tryck 1 ”Ändra inställningar i röstbrevlådan”.

3 Tryck 1 ”Ändra automatisk vidarebefordran”.

Resultat: Du får ett talbesked som anger om du för närvarande har auto-
matisk vidarebefordran av röstmeddelanden och i så fall vart.

4 Välj mellan följande alternativ.

Om du vill… så tryck…

vidarebefordra till en e-postadress  
(förinställs i webbtjänsten)

1

vidarebefordra till en annan brevlåda 2

stänga av automatisk vidarebefordran 8

Obs! Om du vidarebefordrar till en annan brevlåda blir du ombedd    att ange 
ett telefonnummer. Du ska då trycka numret inklusive riktnummer och 
avsluta med  .

Resultat: Du får ett talbesked. Ditt nya val är nu aktivt. Upprepa detta steg 
direkt om du vill göra ett nytt val.

Ändra avisering av röstmeddelanden
Obs! Avisering via sms och till nummerpresentatör är oftast redan inlagt på din röst-
brevlåda. För att kontrollera och/eller ändra mobilnummer dit sms ska skickas, gå till 
”Hantera nummer för avisering” på sidan 30.

Steg Åtgärd

1 Tryck 5 ”Ändra inställningar” i huvudmenyn.

2 Tryck 1 ”Ändra inställningar i röstbrevlådan”.

3 Tryck 2 ”Ändra avisering”.

Resultat: Du får ett talbesked som anger om du för närvarande har auto-
matisk vidarebefordran av röstmeddelanden och i så fall vart.

4 Välj mellan följande alternativ.

Om du vill… så tryck…

få ett sms skickat till din mobiltelefon 1

ta bort avisering via sms 2

få avisering till din nummerpresentatör 3

ta bort avisering till din nummerpresentatör 4

få avisering via e-brev till din e-postadress  
(förinställs    i webbtjänsten)

5

ta bort avisering via e-brev 6

få avisering via ett telefonmeddelande 7

ta bort avisering via telefonmeddelande 8

få avisering av enbart brådskande meddelanden  
(endast om aviseringsfunktionen är aktiv)

9

få avisering av alla nya meddelanden  
(endast om aviseringsfunktionen är aktiv)

0

Obs! I förekommande fall blir du ombedd att ange ett mobil- eller telefon-
nummer. Du ska då trycka numret inklusive riktnummer och avsluta med  .

Resultat: Du får ett talbesked. Ditt nya val är nu aktivt. Upprepa detta steg 
direkt om du vill göra ytterligare val.
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Inaktivera/aktivera standardmenyn

Steg Åtgärd

1 Tryck 5 ”Ändra inställningar” i huvudmenyn.

2 Tryck 1 ”Ändra inställningar i röstbrevlådan”.

3 Tryck 4 ”Inaktivera/aktivera standardmenyn”.

Resultat: Du får besked om standardmenyn är inaktiv eller aktiv.

Ändra språk vid mottagning av nya meddelanden

Steg Åtgärd

1 Tryck 5 ”Ändra inställningar” i huvudmenyn.

2 Tryck 1 ”Ändra inställningar i röstbrevlådan”.

3 Tryck 3 ”Byta språk vid mottagning av nya meddelanden”.

Resultat: Du får ett talbesked som anger vilket språk som används 
för närvarande.

4 Välj mellan följande alternativ.

Om du vill… så tryck…

ändra till engelska 1

ändra till svenska 2

Resultat: Du får besked om vilket språk som nu används.

Byta personlig kod
Gör så här om du vill byta din personliga kod. Koden ska alltid bestå av fyra sif  fror.

 Steg Åtgärd

1 Tryck 5 ”Ändra inställningar” i huvudmenyn.

2 Tryck 4 ”Byta personlig kod”.

3 Tryck in din nya kod.

4 Bekräfta din nya kod genom att trycka in den igen.

Resultat: Du får ett talbesked.
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Hantera nummer för avisering

Välj standardmobilnummer för avisering via sms

Steg Åtgärd

1 Tryck 5 ”Ändra inställningar” i huvudmenyn.

2 Tryck 5 ”Hantera nummer för avisering via sms”.

Resultat: Du får ett talbesked som anger om du för närvarande har 
avisering via sms och i så fall vart.

3 Välj mellan följande alternativ.

Om du vill… så tryck…

ha avisering till ett mobilnummer (annat än det nummer  
du ringer från)

1

ha avisering till mobilnumret du ringer från 2

ta bort avisering via sms (endast om funktionen är aktiv) 3

Obs! Om du väljer avisering till ett mobilnummer blir du ombedd att ange 
 numret. Du ska då trycka numret inklusive riktnummer och avsluta med  .

Resultat: Du får ett talbesked. Ditt nya val är nu aktivt. Upprepa detta steg 
direkt om du vill välja ett annat nummer.

Lyssna på eller ändra personligt hälsnings-
meddelande – översikt

Menyöversikt
Figuren visar menyn ”Ändra personligt hälsningsmeddelande”. Siffrorna motsvarar 
de knapptryckningar du ska göra för att komma till respektive meny.

Huvudmeny Ändra personligt
hälsningsmeddelande4

1 2 3

Lyssna på personligt
hälsningsmeddelande

Välj annat
hälsningsmeddelande

Tala in nytt personligt
hälsningsmeddelande

Ändra inställningar 
för Nattlåda

Aktivera 1

2

3

4

5

4

Inaktivera

Ange starttid

Ange sluttid

Ändra hälsnings-
meddelande

a
n

v
ä

n
d v

ia t
e

l
e

f
o

n
a

n
v

ä
n

d
 v

ia
 t

e
l

e
f

o
n

Hjälp = 0 Föregående meny = 



32 33

Om hälsningsmeddelanden
I Telia Centrex Röstsvar finns det fem hälsningsmeddelanden som du kan välja 
 mellan.
• Ett standardhälsningsmeddelande som inte går att ändra eller radera.
• Fyra personliga hälsningsmeddelanden som du själv kan spela in, ändra  

och radera hur många gånger som helst.

Ett personligt hälsningsmeddelande kan vara fem minuter långt. Det senast inspe-
lade  hälsningsmeddelandet kommer att användas om du inte väljer något annat.

Nattlåda
Med funktionen Nattlåda kan du ställa in din brevlåda så att den spelar upp ett spe-
ciellt hälsningsmeddelande under en viss tid på dygnet. Under denna tid kan den 
som ringer dig inte lämna något meddelande. 

Valmöjligheter för den som ringer upp
Om du vill ge den som ringer dig fler valmöjligheter än att få lämna ett meddelande 
kan du ställa in det i webbtjänsten. Det kan till exempel vara att bli kopplad vidare till 
en telefonist eller till ett annat nummer. Om den som ringer inte har tonvalstelefon 
sker koppling auto matiskt till det nummer du valt som första alternativ. 

Efter att ha lämnat sitt meddelande får den som söker dig följande valmöjligheter av 
tal beskedet: ”För att lyssna till meddelandet, tryck 1. För att radera meddelandet, 
tryck 2. För att prioritera meddelandet, tryck 3. För att ange ett telefonnummer där 
du är anträffbar, tryck 4.” 

Referens: Se instruktion i kapitlet ”Använda Telia Centrex Röstsvar via webben”, 
”Ändra inställningar i brevlådan” på sidan 45. 

Exempel på hälsningsmeddelande
Inspelning: Du kan till exempel spela in: ”Hej. Du har kommit till Kalle Pettersson 
på Företaget AB. Jag kan inte besvara ditt samtal just nu”.

Uppspelning: Den som ringer upp kommer att höra ditt personliga meddelande och 
ett  talbesked:
Din röst: ”Hej. Du har kommit till Kalle Pettersson på Företaget AB. Jag kan inte 
besvara ditt samtal just nu”.
Talbeskedet: ”För att lämna ett meddelande, tryck 1”.

Uppspelning med fler valmöjligheter: Om du har tillgång till webbtjänsten kan du 
välja att ge den som ringer upp fler valmöjligheter. Talbeskedet läser då också upp 
till exempel: ”För att bli kopplad till telefonist, tryck 2, för att nå den du söker på ett 
annat nummer, tryck 3”.

Förenklad menystruktur – standardmenyn inaktiverad
Förenklad menystruktur innebär att du själv talar in ett hälsningsmeddelande med 
instruktioner för val som den som ringer till din röstlåda kan göra. Förutsättning för 
att kunna ha förenklad menystruktur är att du har ett personligt hälsningsmedde-
lande inspelat och aktiverat till din Centrex brevlåda.  

Inaktivering av standardmenyn görs från telefontjänsten i menyn för att ”Ändra 
inställningar i röstbrevlådan”. Tryck 4 för att inaktivera eller aktivera funktionen. 

Hälsningsmeddelande med standardmenyn inaktiverad
Om du har avaktiverat standardmenyn innebär det att den som lämnar ett röstmed-
delande inte kommer att behöva lyssna på följande informationsmeddelanden efter 
det personliga hälsningsmeddelandet. 
”För att lämna ett röstmeddelande, tryck 1”
”För att komma till telefonist, tryck 2”
”För att nå mottagaren på ett annat nummer, tryck 3”

Du ska själv i ditt personliga hälsningsmeddelande tala om att man kan trycka ”1” 
för att lämna ett meddelande etc. Efter meddelandet hörs en ton. Om den uppring-
ande väljer att trycka ”1” under tiden det person liga hälsningsmeddelandet läses 
upp kommer en ton att höras direkt.

Följande informationsmeddelande utelämnas:
”Var vänlig och tala in ditt meddelande efter tonen”
”För att avsluta lägg på luren eller tryck valfri knapp för att göra vidare val” . 

När meddelandet är inspelat får den som lämnat meddelandet fortfarande möjlighe-
ter att göra förändringar.  Fraserna ”För att lyssna till meddelandet, tryck 1”, ”För 
att radera meddelandet, tryck 2”, ”För att prioritera meddelandet, tryck 3”, ”För 
att ange ett telefonnummer där du är anträffbar, tryck 4” spelas då upp.

Exempel på Personligt hälsningsmeddelande med standardmeny inaktiverad
”Personligt hälsningsmeddeland” + ton
”Meddelande talas in”
För att lyssna på meddelandet tryck 1
För att radera meddelandet tryck 2
För att prioritera meddelandet tryck 3 
För ange ett telefonnummer där du är anträffbar tryck 4
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Lyssna på eller ändra personligt hälsningsmeddelande

Steg Åtgärd

1 Tryck 4 ”Ändra personligt hälsningsmeddelande” i huvudmenyn.

Resultat: Du får ett talbesked som anger vilket hälsningsmeddelande som 
används för närvarande.

2 Välj mellan följande alternativ.

Om du vill… så tryck…

lyssna på det personliga hälsningsmeddelande som  
används för närvarande

1

välja ett annat hälsningsmeddelande 2

tala in ett nytt personligt hälsningsmeddelande 3 och tala in ditt 
meddelande

ändra inställningar för Nattlåda 4

Resultat: Du får ett talbesked ”Ditt hälsningsmeddelande är ändrat”. 
Upprepa detta steg direkt om du vill göra ett nytt val.

Välj ett annat hälsningsmeddelande 

Steg Åtgärd

1 Tryck 4 ”Ändra personligt hälsningsmeddelande” i huvudmenyn.

Resultat: Du får ett talbesked som anger vilket hälsningsmeddelande som 
används för närvarande.

2 Tryck 2 ”Välj annat hälsningsmeddelande”.

3 Välj mellan följande alternativ.

Om du vill… så tryck…

använda annan personlig hälsning (1, 2, 3 eller 4) önskat nummer

använda standardhälsningsmeddelandet 5

Resultat: Det meddelande som du valt kommer att användas som 
 hälsningsmeddelande i brevlådan.

Obs! De meddelanden som inte är inspelade kommer inte att finnas som 
 alternativ på menyn.

Tala in ett nytt personligt hälsningsmeddelande 

Steg Åtgärd

1 Tryck 4 ”Ändra personligt hälsningsmeddelande” i huvudmenyn.

Resultat: Du får ett talbesked som anger vilket hälsningsmeddelande som 
används för närvarande.

2 Tryck 3 ”Tala in nytt personligt hälsningsmeddelande”.

3 Välj mellan följande alternativ.

Om du vill… så tryck…

tala in nytt personligt hälsningsmeddelande (1, 2, 3 eller 4) önskat  
nummer

använda standardhälsningsmeddelandet 5

Resultat: Du får tala in valt hälsningsmeddelande. 
Följ instruktionerna i talbeskedet.
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Ändra inställningar för Nattlåda 

Steg Åtgärd

1 Tryck 4 ”Ändra personligt hälsningsmeddelande” i huvudmenyn.

Resultat: Du får ett talbesked som anger vilket hälsningsmeddelande 
som används för närvarande.

2 Tryck 4 ”Ändra inställningar för Nattlåda”.

Resultat: Du får något av följande talbesked:
• ”Din Nattlåda är inte aktiverad.”

• ”Din Nattlåda är aktiverad mellan starttid och sluttid med meddelande 
nummer meddelandenummer.”

• ”Din Nattlåda är aktiverad mellan starttid och sluttid med standard-
hälsningsmeddelandet.”

3 Välj mellan följande alternativ.

Om du vill… så tryck…

aktivera Nattlådan 1

inaktivera Nattlådan 2

ändra starttid för Nattlådan 3 starttid
(Exempel på tidsangi-
velse: 1730 för halv sex 
på eftermiddagen)

ändra sluttid för Nattlådan 4 sluttid
(Exempel på tidsan-
givelse: 0715 för kvart 
över sju på morgonen)

ändra hälsningsmeddelande för Nattlådan 5

Obs! Talbeskedet anger endast ett av alternativen 1 och 2, beroende på 
Nattlådans befintliga inställning.

Använda Telia Centrex Röstsvar  
via webben

Översikt
Om tjänsten
Telia Centrex Röstsvar via webben innebär att du kan hantera meddelanden som 
kommit in till din Telia Centrex-brevlåda, och även göra inställningar i brevlådan, via 
webben. 

Eftersom detta är en tilläggstjänst till Telia Centrex Röstsvar via telefon kan du välja 
det alternativ som passar dig bäst för tillfället. 

Förutsättningar
Tabellen visar vilka förutsättningar som krävs för att använda tjänsten.

Förutsättning Specifikation

Webbläsare Vilken som helst av marknadens etablerade produkter.

Tillbehör • En mediaspelare (till exempel Windows Mediaplayer 
eller Real Audio)

• Ljudkort med högtalare eller hörlurar

Användarinformation • En webbadress 
• Ett användarkonto (ditt telefonnummer inkl. riktnummer) 
• Ett tillfälligt lösenord

Dessa får du från den telefonansvarige på ditt företag.
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Allmän beskrivning av webbsidorna 
Varje webbsida består av två delar, navigeringsmenyn till vänster och huvudfönstret 
till höger.
När du loggat in kommer du först till meddelandevyn. Här kan du hantera dina med-
delanden. 
För att göra inställnigar i tjänsten väljer du Inställningar i menyraden. Sidan 
Inställningar öppnas som en dialogruta och är uppbyggd på samma sätt som med-
delandesidan med en navigeringsmeny och ett huvudfönster. Du stänger dialogrutan 
genom att klicka på Stäng eller så använder du krysset längst upp i högra hörnet.

Del Funktion

Navigeringsmeny Visar mappar för webbtjänsten. Genom att klicka på en 
mapp i navigatorn öppnas den i huvudfönstret.

Huvudfönster Här hanterar du dina meddelanden eller gör  
inställningar för tjänsten.

Logga in

Förutsättningar
Innan du kan logga in till webbtjänsten måste den telefonansvarige ge dig 
• en webbadress  
• ett användarkonto (ditt telefonnummer inklusive riktnummer) 
• ett tillfälligt lösenord (vanligen 123456).

Första gången du loggar in
Första gången du loggar in blir du ombedd att ändra ditt tillfälliga lösenord.  
Det lösenord du ändrar till ska du sedan använda från och med nästa gång  
du loggar in.
Referens: Se "Ändra lösenord" på sidan 49.

Gå till inloggningssidan

Steg Åtgärd

1 Starta webbläsaren (Microsoft Explorer eller Netscape).

2 Skriv in webbadressen www.centrex.telia.com och tryck enter.

Resultat: Du kommer till inloggningssidan.

Detta är inloggningssidan.
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Steg Åtgärd

1 Skriv följande information i respektive textruta:
• Ditt användarkonto (ditt telefonnummer, inklusive riktnummer)
• Ditt lösenord

2 Klicka på knappen logga in.

Resultat: Startsidan för din röstsvar öppnas.

Gör så här

Kontrollera nya meddelanden under tiden du är inloggad
Klicka på inkorgen i navigeringsmenyn om du vill kontrollera om du fått nya medde-
landen under tiden du varit inloggad.

Resultat: Sidan uppdateras och om du fått nya meddelanden visas de i 
huvudfönstret.

Meddelandevyn
Detta är den sida du först kommer till när du loggat in.

Dagens info: Här får du meddelanden om förändringar eller driftstörningar i 
webbtjänsten. Här får du också meddelanden om din röstlåda är full.

Information om meddelandena
Det finns en mängd information om varje meddelande. Vilken information det  
är visas i  rubrikraden ovanför meddelandena. Tabellen förklarar vad varje rubrik 
betyder. 

Rubrik Förklaring

Typ Visar med en symbol att det är ett röstmeddelande. Här ser 
du även om meddelandet är privat eller brådskande.

Från Visar nummer till den som skickat meddelandet.

Ämne Visar att det är ett röstmeddelande.

Storlek Visar längden på meddelandet i sekunder.

Datum Visar dag och tid när meddelandet togs emot.

Längst ner i högra hörnet i huvudmenyn finns information om antalet nya/olästa och 
totala antalet röstmeddelanden som finns lagrade i brevlådan.

Klockan visar vid inloggning alltid 30 minuter för att sedan vid inaktivitet räknas ner 
allt eftersom. Efter 30 minuters inaktivitet på webbsidan loggas man automatiskt ut 
från webbtjänsten. Varje ”klickning” på webbsidan ger 30 nya minuter. 
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Lyssna på meddelande
Klicka på meddelandet i huvudmenyn.

Resultat: Mediaspelaren öppnas och meddelandet spelas upp i högtalare/hörlurar.
Du kan även spara meddelandet på annan valfri plats genom att klicka på symbolen 
till höger om mediaspelaren.

Symbol Förklaring

Raderar markerade meddelanden.

Markerar alla meddelanden.

Avmarkerar alla markerade meddelanden.

Vidarebefordra markerade meddelanden.

Brådskande meddelande.

Privat meddelande.

Hantera meddelanden
För att hantera inkomna meddelanden öppnar du Inkorgen i navigeringsvyn.

Du ser nu dina meddelanden i huvudmenyn. Ett meddelande kan vara nytt (med  
fet text) eller läst. Det finns ett antal val du kan göra i menyn ovanför meddelandena. 
Antingen använder du rullningslist under ”Alternativ” eller snabbvalsknapparna. 
Markera ett eller flera meddelanden du vill hantera genom att klicka i markerings-
rutan.

Vidarebefordra enstaka meddelanden
Du kan skicka ett eller flera meddelanden samtidigt.

Automatisk vidarebefordran
Se hur du vidarebefordrar meddelanden automatiskt i "Ändra automatisk  
vidarebefordran av meddelanden" på sidan 50.

Steg Åtgärd

1 Markera meddelanden genom att
• klicka i rutan till vänster om meddelandet eller  
• välj knappen markera alla.

2 Välj
• e-postadress eller
• Centrex-brevlåda

3 Skriv in
• e-postadress eller
• telefonnummer till Centrex-brevlåda

4 Markera något eller några av följande möjligheter:
• Märk meddelandet som privat
• Märk meddelandet som brådskande
• Begär leveranskvitto

Klicka på skicka

Du får en bekräftelse på att meddelandet är skickat.

Klicka på stäng.
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Radera meddelanden
Marker det meddelande du vill radera. Klicka på knappen för radera. Du kan  
markera flera meddelanden samtidigt. 

Obs! Meddelanden som raderats kan inte återtas.

Steg Åtgärd

1 Markera meddelanden genom att
• klicka i rutan till vänster om meddelandet eller  
• välj knappen markera alla.

2 Klicka på knappen radera. 

3 Du får en fråga: Är du säker på att du vill radera?
Klicka på knappen ja.

Ändra inställningar i brevlådan
Klicka på länken inställningar i menyraden. En dialogruta öppnas. Dialogrutan är 
uppbyggd på samma sätt som meddelandevyn, en navigeringsmeny till vänster och 
ett huvudfönster till höger. 
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Ändra avisering av nya meddelanden
Klicka på avisering i navigeringsmenyn om du vill aktivera avisering av meddelanden.

Sidan Avisering
Detta är sidan Avisering.

Hur fungerar aviseringen?
Tabellen visar hur aviseringen fungerar.

Välj de sätt du vill få avisering på
Gör så här för att välja på vilket sätt du vill få avisering om nya meddelanden. 

Steg Åtgärd

1 Markera valfria kryssrutor för typ av avisering.

Obs! Du kan inte välja att ha avisering både via telefonmeddelande och 
 nummerpresentatör till samma nummer.

2 Välj vart aviseringen ska skickas.
• Skriv in telefonnummer eller e-postadress i rutan för respektive val.

3 Välj tidsintervall för avisering om du vill att avisering via telefonmeddelande 
endast ska ske mellan vissa klockslag.
• Välj start- och stoptid i hela timmar och minuter.

4 Välj om avisering endast ska ske för brådskande röstmeddelanden.
• Markera i kryssruta.

5 Klicka på spara för att dina nya inställningar ska gälla.

När du väljer avisering via… så aviseras ett nytt meddelande…

nummerpresentatör till din nummerpresentatör antingen genom att
• en lampa tänds eller
• en textsträng eller en numerisk kod visas  

i displayen.

sms med ett sms till din mobiltelefon.

telefonmeddelande med ett talbesked till det valda numret.

e-post med ett e-brev till den e-postadress du angivit under 
inställningar.
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Ändra PIN-kod
Klicka på pin-kod i navigeringsmenyn om du vill ändra din personliga PIN-kod. 
Koden ska alltid bestå av 4 siffror.

Sidan PIN-kod
Detta är sidan PIN-kod.

Gör så här om du vill ändra din PIN-kod

Steg Åtgärd

1 Skriv in din nya PIN-kod.

2 Bekräfta din nya PIN-kod.

3 Klicka på spara för att dina inställningar ska gälla.

Ändra lösenord
Klicka på lösenord i navigeringsmenyn om du vill ändra lösenord. 

Sidan Ändra lösenord
Detta är sidan Ändra lösenord.

Lösenordets format
Det lösenord som du anger i webbtjänsten 
• måste innehålla 6–12 tecken och 
• kan bestå av en kombination av följande tecken:
 – a–z 
 – A–Z 
 – 0–9

Gör så här om du vill ändra ditt lösenord

Steg Åtgärd

1 Skriv in ditt nuvarande lösenord i textrutan gammalt lösenord.

2 Skriv in ditt nya lösenord i textrutan nytt lösenord.

3 Bekräfta det nya lösenordet genom att skriva det igen i textrutan  
bekräfta nytt lösenord.

4 Klicka på spara för att dina inställningar ska gälla.
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Välj nummer för automatisk vidarebefordran 
Ange nummer till en annan brevlåda i Telia Centrex Röstsvar som du vill att dina 
med delanden ska gå till, om du väljer att vidarebefordra dem automatiskt. 

Ändra automatisk vidarebefordran av meddelanden
Klicka på vidarebefordran i navigeringsmenyn om du vill ändra automatisk 
vidarebefordran av meddelanden. 

Sidan Automatisk vidarebefordran
Detta är sidan Automatisk vidarebefordran.

Gör så här om du vill ändra automatisk vidarebefordran av  
röstmeddelanden

Steg Åtgärd

1 Markera valfria kryssrutor för typ av vidarebefordran.

2 Välj vart vidarebefordran ska skickas.
Skriv in telefonnummer till röstbrevlåda eller e-postadress i rutan för  
respektive val.

3 Välj om du vill att dina röstmeddelanden ska raderas från din brevlåda efter 
att de skickats vidare. Genom att välja att de raderas direkt riskerar du inte 
att  brevlådan blir full.

4 Klicka på spara för att dina inställningar ska gälla.

Röstlådeinställningar
Klicka på röstlådeinställningar i navigeringsmenyn om du vill ändra inställningar för 
din  röstlåda.

Sidan Röstlådeinställningar 
Detta är sidan Röstlådeinställningar. 

Välj ifall tid och datum, för när ett meddelande har lämnats, ska läsas upp när du 
lyssnar på ett meddelande. Om det inte ska läsas upp avmarkerar du rutan.

Gör så här för att ändra röstlådeinställningar

Steg Åtgärd

1 Markera eller avmarkera för att välja eller välja bort uppspelning av  
tid och datum.

2 Markera för att inaktivera standardmenyn.

3 Klicka på spara för att dina inställningar ska gälla.

Inaktiverad standardmeny
Inaktiverad standardmeny förutsätter att du har ett personligt hälsningsmeddelande 
inspelat.

Referens: Se instruktion i kapitlet ” Använda Telia Centrex Röstsvar via telefon”, 
”Lyssna på eller ändra personligt hälsningsmeddelande” på sidan 31. 
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Hälsningsmeddelande
Klicka på hälsningsmeddelanden i navigeringsmenyn om du vill ändra hälsningsmed-
delande.

Sidan Hälsningsmeddelanden
Detta är sidan Hälsningsmeddelanden.

Om hälsningsmeddelanden
I Telia Centrex Röstsvar finns det fem hälsningsmeddelanden som du kan välja 
 mellan:
•Ett standardhälsningsmeddelande som inte går att ändra eller radera.
• Fyra personliga hälsningsmeddelanden som du själv kan spela in, ändra och  

radera hur många gånger som helst.

Ett personligt hälsningsmeddelande kan vara fem minuter långt. Det senast inspe-
lade  hälsningsmeddelandet kommer att användas om du inte väljer något annat. 

Standardhälsningsmeddelandet
Standardhälsningsmeddelandet används om du inte har något personligt medde-
lande eller inte vill använda något av de personliga meddelanden du spelat in. Det 
går inte att ändra.

Spela in nytt personligt hälsningsmeddelande via telefon
När du ska spela in ett nytt personligt hälsningsmeddelande måste du använda 
telefon tjänsten. 

Referens: Se instruktion i kapitlet ” Använda Telia Centrex Röstsvar via telefon”, 
”Lyssna på eller ändra personligt hälsningsmeddelande” på sidan 31.

Om du vill… så…

byta hälsningsmeddelande •markera alternativknappen vid det 
meddelande som du vill använda.

•klicka på spara.

lyssna på ett hälsningsmeddelande klicka på symbolen för ljuduppspelning till höger 
om meddelandet. 

radera hälsningsmeddelande klicka på symbolen för radera ljuduppspelning 
till höger om meddelandet. 
Obs! Standardmeddelandet kan inte raderas.

Lyssna, byt eller radera hälsningsmeddelande 
Gör så här om du vill lyssna, byta eller radera hälsningsmeddelande.

Obs! Symbolerna för lyssna och radera är bara tillgängliga när det finns  inspelade 
 personliga hälsnings meddelanden.
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Administrera Nattlåda
Klicka på nattlåda i navigeringsmenyn om du vill ändra inställningar för din nattlåda.

Sidan Nattlåda 
Detta är sidan Nattlåda. 

Steg Åtgärd

1 Markera ja efter ”Nattlåda aktiv”.

2 Välj tid för när Nattlådan ska vara aktiv.  
Ange klockslag i hela timmar och i tiominutersintervall.

3 Välj vilket Personligt hälsningsmeddelande du vill ha när nattlådan är aktiv.

4 Klicka på spara för att dina inställningar ska gälla.

Gör så här om du vill deaktivera Nattlådan

Steg Åtgärd

1 Markera nej efter ”Nattlåda aktiv”.

2 Klicka på spara för att dina inställningar ska gälla.

Gör så här om du vill aktivera Nattlådan

Ändra Språk
Klicka på språk i navigeringsmenyn om du vill ändra språk vid mottagning av nya 
 röstmeddelanden.

Sidan Språk 
Detta är sidan Språk.

Gör så här om du vill ändra språk

Steg Åtgärd

1 Markera vilket språk, Svenska eller Engelska, som du vill ska vara aktivt vid  
mottagning av nya röstmeddelanden.

2 Klicka på spara för att dina inställningar ska gälla.
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Logga ut

Gör så här
Klicka på logga ut i Menyraden ovanför navigeringsmenyn och huvudfönstret. 

Egna nummer 
Klicka på Egna nummer i navigeringsmenyn om du vill att den som söker dig när du 
inte är anträffbar ska få möjlighet att bli vidarekopplad till ett annat nummer istället 
för att lämna ett meddelande.

Sidan Egna nummer
Detta är sidan Egna nummer

Vidarekopplingsnummer till telefonist. Om ditt företag har valt det, kan den som 
ringer få välja att bli kopplad till telefonist. Numret till telefonisten står då i det här 
fältet. Du kan inte ändra eller ta bort numret själv.

Eget vidarekopplingsnummer. Om den som söker dig, när du inte är anträffbar, 
ska få  möjlighet att bli vidarekopplad till ett annat nummer istället för att lämna ett 
meddelande.

Nummer knutna till brevlådan. Om ditt företag har valt det, kan du ha upp till tre 
olika telefonnummer knutna till din brevlåda. De aktuella numren står då i de här 
 fälten. Du kan inte ändra något av dessa nummer själv.

Gör så här för att aktivera Eget vidarekopplingsnummer

Steg Åtgärd

1 Fyll i telefonnumret du vill vidarekoppla till, inklusive riktnummer, vid  
Eget vidarekopplingsnummer.

2 Klicka på spara för att dina inställningar ska gälla.
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