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2 Hantera telefonin i Marvin 

2.1 Om dokumentet 

Denna guide, 039-OPI-...., beskriver i första hand samtalshantering och funktioner som berör tal 
och ljud i Marvin telefonistplatser i Telia Centrex Midi, Maxi och Multi.  
 
Guiden 001-OPI-..., beskriver alla funktioner som är kopplade till telefonkatalogen i Centrex: 
administration av data, hänvisningar m m. 
 

2.2 Inloggning 

En telefonist kan ha möjlighet att logga in sig till olika telefonistgrupper. Varje telefonistgrupp 
hanterar en viss slags trafik. t.ex. om företaget har två olika växelnummer kan en grupp av 
telefonister hantera det ena växelnumret och den andra gruppen hantera det andra anropsnumret 
samt inkommande omstyrda samtal och interna samtal från anknytningarna. Inloggningen sker 
därför i två steg där du erbjuds möjlighet att välja vilken trafikmix du ska arbeta med. 

 

 
 
Anm: Senast vald telefonistgrupp kommer alltid upp vid nästa inloggning. 
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2.3 Telefonifönstret 

 
 1          2              3a                              3b         3c                      3a                             3d 
 
 

 
 
  
                        4a                         4b                         4c                                4d            4e            4f          4g 

 
 
1. Applikationens namn 
2. Menyrad 
3. Telefoniinformation, indelad i 3 delar: 

a.  Telefonifönster med samtalsinformation, ett för vänster sida och ett för höger sida. På 
understa raden står alltid A-numret för den påringande.  
Anm: Om den påringande har skyddat nummer visas ej numret utan en ” * ” istället. 
Anm: Blå ram i telefonifönstret anger samtal. 
Anm: Gul ram i telefonifönstret anger tonvalssignalering (DTMF). 
Anm: Tidskrävande funktioner i telefonin (ringer, förmedlar etc.) visas med text i 
telefonifönstren. 
b.  Kopplingsbilden mellan telefonifönstren visar hur talförbindelsen är
 uppkopplad för tillfället. 
c. Indikator om platsen rapporterar samtalsstatistik för rapportgenerering. 
d.  Köstatusdelen, visar de olika köerna och antalet inloggade telefonister. 
Dir  =  visar antal direktanrop i kö (till telefonistens anknytningsnummer) 
Åter = visar antal återanrop i kö (oavsett urprungligt typ av anrop) 
Int = visar antal internanrop i kö (från egna anknytningar) 
Ext = visar antal externa anrop i kö 
Total= visar summan av antal anrop i kö 
 

4. Statusrad, indelad i sju delar med en avdelare mellan varje fält: 
a. hjälpfält som visar betydelsen av Enter-knappen (gult fält och fet stil) 
b. länk och platsstatusfält ”Öppen/stängd” 
c. informationsfält med textinformation efter olika händelser 
d. ikoner för snabbval av dialog för nya meddelanden (e-mail, SMS samt fax) 
e. meddelande väntar indikering 
f. förbindelsestatus (Marvinkatalog resp. telefonilänk)  
g. parkeringsstatus, anger antal parkerade samtal (max 6 st.). 
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2.4 Öppna platsen för trafik 

Telefonistfönstret för Marvin visas på skärmen när du angett korrekt användarnamn och lösenord. 
Förbindelsen mot AXE har öppnats. 
 

 
 
Öppna platsen genom att aktivera funktionen ”Öppna”. 
 

 
 
När platsstatusfältet indikerar ”Öppen” kan du börja använda Marvin för samtalshantering. Ett 
headset visas i kopplingsbilden. 
 

2.5 Upptagenmarkering 

Om du vill ha platsen öppen men ändå inte vill ha in någon inkommande trafik t.ex. då du vill ringa 
ett utgående samtal kan du markera platsen upptagen genom att välja funktionen för ”Upptagen”. 
Antalet inloggade telefonister samt aktuell köstatus uppdateras kontinuerligt även när platsen är 
markerad ”Upptagen”. För att återgå till normalt läge väljer du funktionen ”Upptagen” igen, 
platsen öppnas då åter för inkommande trafik. 

 

 
 

2.6 Stänga platsen 

För att stänga en öppen telefonistplats, välj funktionen för Stäng (”F2” i avsnittet om 
Funktionsmappning). Om du är den sista platsen måste du bekräfta att du verkligen vill stänga 
platsen för trafik.  
 

 
 
Nattkopplingen aktiveras i detta fall. När platsen är stängd kan du ej hantera någon trafik. 
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2.7 Nattkoppla 

Automatisk nattkoppling sker när alla telefonister loggat ur. 
 

2.8 Driftstörning - Nödinloggning 

Om kontakten med Marvinkatalogen/servern av någon anledning är bruten kan du ändå logga in 
för att kunna sköta telefonin, det vill säga ta emot och förmedla samtal. Detta kallas 
nödinloggning. Efter nödinloggningen finns alla funktioner utom katalog-uppgifterna tillgängliga i 
telefonistplatsen. Nedan finns den dialogruta som då visas.  

 

  
  

Användarnamn och lösenord  
För att kunna logga in när kontakten med servern är bruten måste du använda ditt användarnamn 
och lösenord. De står tillsammans med platsnamn och licenskod i den Värdehandling som du fick i 
samband med leverans av telefonistplatsen. AXE-numret kommer redan att vara i fyllt (förutsatt 
att du tidigare har varit inloggad i platsen). Nedan finns den dialogruta som då visas. 

  

 
 

När du är nödinloggad visas ej katalog och informationsfönster. Som backup kan du då använda 
någon den säkerhetkopia i endera pappersformat eller i filformat som bör ha skapats (Se avsnittet 
om Säkerhetskopiering av katalogen i Guiden för Marvin) 
 
Anm: Efter ett driftsavbrott måste du starta om programmet och därefter logga in på nytt. 
 

2.9 Pendling 

Pendling kan ske mellan höger och vänster sida samt trepart. 
Om det finns samtal i bägge telefonifönstren kan du välja vilken sida som telefonisten ska ha 
talförbindelse med genom att välja funktionen för Tal Vänster (TV-knappen) för vänster sida 
respektive funktionen för Tal Höger (TH-knappen) för höger sida. Om samma knapp väljs 2 gånger 
skapas trepartskommunikation.  
Trepartskommunikation kan förutom enligt ovanstående metod skapas genom att välja 
motsvarande funktionsknapp. Talförbindelsen visas i kopplingsfältet enligt nedan. 
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2.10 Sekretess 

Om du inte vill att kunden ska kunna höra dig, t.ex. vid en förfrågan till en person i samma rum, 
kan sekretessfunktionen användas. Detta innebär att din mikrofon kopplas bort men att du 
fortfarande kan höra kunden. 
Aktivera sekretess genom att trycka på funktionstangenten sekretess som indikeras med en 
överkorsad mikrofon enligt nedan. 
 

 
 
Deaktivering görs på motsvarande sätt som aktivering. 
 
Anm: Om sekretess är aktiverad så kan inte kunden höra ljudprompter som spelas upp vid 
inkommande samtal. 
 

2.11 Tonvalssignalering (DTMF) 

Med funktionstangent eller menyval kan tonvalssignalering aktiveras/deaktiveras om ett eller två 
samtal finns aktiva i platsen. I detta läge visas sidan med aktiv DTMF med gul ram. Varje 
tangenttryckning resulterar i detta fall med att en DTMF-signal sänds iväg. Inga andra tecken än 
siffrorna 0-9 samt * och # accepteras i detta läge. 
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2.12 Inställningar-menyn 

Inställningar-menyn innehåller menyval för olika inställningar för platsen respektive användaren. 
Användarinställningar beskrivs i användarguiden för Marvin. 
 
OBS: Inställingen av telefonnummer för extern telefon för SIP-telefonistplats finns i fliken Övrigt i 
detta menyval 
 

 
 
Ljudprompter, via detta val hanteras inställningar för hur inspelade ljudpromptrar spelas upp vid 
samtal. Prompter kan spelas upp för inkommande samtal via de interna och externa köerna både 
för direkta och omstyrda samtal. 
Se separat kapitel för denna funktion. 
 
AutoPresentation, med detta val aktiverat presenteras inkommande samtal direkt i vänster sida 
på telefonifönstret om din plats är ledig och öppen. För att svara behöver du bara trycka Enter. 
Om du ej svarar stängs din plats efter en viss tid och samtalet går endera till nattkopplingsstället 
eller till en annan plats. 
 
Anm: En ”upptagenmarkerad” plats kommer att blockera hela platsen, d.v.s. varken återanrop 
eller interna anrop kommer igenom. 
 
Anm: Alla öppna dialoger, t.ex. hänvisningsdialogen, meddelandedialogen, gör platsen 
”upptagenmarkerad”. 
 
DirektInslag, med detta val aktiverat kommer alla inkommande samtal att besvaras automatiskt så 
fort de kommer in i din plats. Du får då talkontakt med den inringande utan att själv behöva trycka 
på Enter för att svara (gäller bara om funktionen AutoPresentation också är aktiv). Observera att 
det med denna funktion påslagen finns en max tid för pågående inkommande samtal. 
 
AutoFörmedling, med detta val aktiverat förmedlas ett inkommande samtal så snart du startat 
påringningen mot den sökta anknytningen. Du kan inte vänta för att se om den du kopplat till 
svarar. 
 
AutoRing, med detta val aktiverat sker påringning till en anknytning så snart numret är slaget och 
anknytningen markerats ledig. Samtalet stannar kvar i platsen om du vill se om anknytningen 
svarar. Du förmedlar samtalet manuellt med Enter-knappen. 
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2.13 Telefoni-menyn 

Telefoni-menyn erbjuder funktionerna enligt nedan. Alla funktioner kan också kopplas till en 
funktionsknapp. 
 

 
 
Aktivera Hänvisning - Hänvisningsdialogen beskrivs i motsvarande kapitel 
Deaktivera Hänvisning - Valda hänvisningar deaktiveras direkt 
Medflyttning  - Medflyttningsdialogen beskrivs i motsvarande kapitel 
Bevaka  - Återanrop genereras när anknytning blir ledig. 
Förbigång  - Utför förbigång på hänvisad/medflyttad anknytning 
Förmedla  - Förmedlar ett samtal 
Inbrytning  - Telefonist kopplar in sig på befintligt samtal. 
Konferens  - Skapa konferenssamtal 
Nedkoppling vänster - Koppla ned vänster sida 
Nedkoppling höger - Koppla ned höger sida 
Parkera 1  - Parkera ett samtal på plats 1 
Parkera 2  - Parkera ett samtal på plats 2 
Parkera 3  - Parkera ett samtal på plats 3 
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Parkera 4  - Parkera ett samtal på plats 4 
Parkera 5  - Parkera ett samtal på plats 5 
Parkera 6  - Parkera ett samtal på plats 6 
Ring  - Ring (när det ej finns nummer i någon sida) 
Samtalsspårning - Spårning av hotsamtal. Måste vara påslaget i telenätet! 
Sekretess  - Koppla in/ur telefonistmikrofon 
Serie  - Slå på/av seriesamtal 
Svara  - Besvara inkommande anrop 
Tal vänster  - Talförbindelse med vänster sida 
Tal höger  - Talförbindelse med höger sida 
Tonval  - Koppla på/slå av tonvalssignalering (DTMF) 
Trepart  - Koppla talförbindelse i trepartsläge 
Upptagen  - Markera platsen upptagen, hindra inkommande trafik 
Öppna/Stäng   - Öppna respektive stänga platsen för trafik 
 

2.14 Numeriska tangentbordet 

Längst till höger på tangentbordet finns en sektion med siffror, samt + -   , Enter och Num Lock. 
Denna sektion kallas för det numeriska tangentbordet. 
Inmatningskombinationen NUM-Enter betyder att du ska trycka på Enter knappen på det 
numeriska tangentbordet o.s.v. 
 
  

Numeriska tangetbordsdelen 
 
NUM-ENTER 
 
 
NUM-PLUS 
NUM-MINUS 
NUM-MUL 
NUM-DIV 
 
Ctrl+NUM-1 
Ctrl+NUM-2 
Ctrl+NUM-3 
Ctrl+NUM-4 
Ctrl+NUM-5 
Ctrl+NUM-6 

Funktion 
  
Svara/Förmedla/Förbigång/Kö 
(Num-Enter för alla telefonifunktioner) 
 
NH- Nedkoppling höger (rensar sökfälten) 
NV- Nedkoppling vänster (rensar sökfälten) 
TH- Tal Höger (B-sida) 
TV- Tal Vänster (A-sida) 
 
Parkering 1 
Parkering 2 
Parkering 3 
Parkering 4 
Parkering 5 
Parkering 6 
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3 Samtalshantering 

Det finns flera inställningar som påverkar detaljer i samtalshantering, t.ex. om funktionen 
AutoFörmedling eller AutoRing är aktiva. Dessa inställningar görs i funktionsmenyn ”Inställningar”. 
Vidare så beror trafikfallen av om företaget har beställt tjänsten ifråga , d.v.s. det krävs att 
företaget har tjänsten ”Omstyrning vid ej svar” för att motsvarande trafikfall ska inträffa. 
 
I följande beskrivning antas att: 
 

 AutoFörmedling ej är aktiverat (om den är aktiverad förmedlas samtalet direkt efter 
påringning startats). 

 AutoRing ej är aktiverat (om den är aktiverad startas påringning direkt om anknytningen är 
ledig).  

 
Användningen av Enter-tangenten på det numeriska tangentbordet är enligt följande: 
 

 Enter utför normalfallet i aktuellt trafikfall, t.ex. svara, kösätt etc. 

 Den funktion som Enter har för tillfället visas alltid i statusradens hjälpfält under vänster 
telefonifönster. 

 Kopplingsfall som avviker från normalfallet hanteras med Ctrl/Shift + Enter eller med en 
funktionstangent. 

 
 
OBS: Textstorleken i de olika fönstren kan ställas individuellt av varje telefonist. 
De bilder som ingår i detta dokument är gjorda med liten textstorlek. 
 

3.1 Inkommande anrop 

Ett inkommande anrop slår in i telefonistplatsen beroende på något av följande: 
 

 extern anrop till växelnummer 

 omstyrt anrop, anknytningen svarar ej 

 omstyrt anrop, anknytningen upptagen 

 omstyrt anrop, anknytningen hänvisad 

 internt anrop till växeln/direktanrop till telefonist 

 förfrågan/transport från annan telefonist 

 omstyrt anrop, VIP-lista och Svart Lista. 
 
Dessutom kan återanrop inträffa, dessa behandlas i avsnittet ”Förmedling”. 
 
Anropstyp framgår dels av vilken köindikator som visas på köstatusdelen, samt av vad som 
presenteras i vänster telefonifönster. 
 
Från inkommande anrop kan du gå vidare till förmedling, nedkoppling, seriesamtal, 
konferenssamtal eller parkering. 
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3.1.1 Externt anrop till växelnummer 

 
 
Du får in ett externt anrop 
Vänster telefonifönster presenterar det namn och anknytningsnummer som motsvarar växelanrop 
(380).  
Telefonifönstret visar även inkommande A-nummer (018135927). 
Ringsignal hörs och ljudsignal i headset om du valt dessa funktioner. 
Köindikatorn visar antal i kö om det finns flera samtal. 
I katalogfönstret kommer blanketten för anropsnumret upp. 
Informationsflikarna visar information om växelnumret. 

 
Besvara samtalet genom att trycka på Enter-knappen. 
Svara med det namn som motsvarar anropsnumret (normalt företagets namn) eller vänta tills 
motsvarande ljudprompt spelats upp.  
Om kunden vill bli kopplad se vidare under avsnittet ”Förmedling”. 
 
 

 
 
Att samtalets besvarats och att talförbindelse upprättats indikeras genom att kopplingsfältet visar 
en pil mellan telefonistens headset och vänstersidans telefonsymbol samt att ramen kring vänster 
telefonifönster blir blå.  
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OBS: Ett obesvarat anrop ringer normalt i 60 sekunder, därefter frånvaromarkeras 
telefonistplatsen. Samtal återgår till kön eller till annan telefonist. 

3.1.2 Omstyrt anrop till växeln, anknytningen svarar ej 

 
 
Kunden har ringt direktnumret till en anknytning som inte svarar och blir vidarekopplad till växeln. 
 
Vänster telefonifönster visar inkommande A-nummer samt omstyrningsorsak ”Ej svar”. 
 
Besvara samtalet genom att trycka på Enter-knappen. 
 
Höger telefonifönster visar Anknytningsnummer. 
Påringningen mot den anknytning som ej svarar fortsätter. 
Meddela den påringande att ingen svarar. Fråga om du ska fortsätta att ringa på eller om du ska 
koppla till någon annan. 
Om kunden vill ha fortsatt påringning tryck Enter 
Om kunden vill bli kopplad, rensa högersidan genom att trycka NH och se vidare under avsnittet 
”Förmedling”. 
 
OBS: Om en extern telefon eller anknytning ringer till en anknytning, som inte svarar, så blir 
samtalet omstyrt till telefonist efter en bestämd tid, normalt 30s. När samtalet kommer till 
telefonist och även efter telefonisten svarat fortsätter det att ringa på uppringd anknytning. Om 
den påringande svarar i läget när telefonisten är inkopplad blir det ett trepartssamtal. 

3.1.3 Omstyrt anrop till växeln, anknytningen upptagen 

 
 
Kunden har ringt direktnumret till en anknytning som är upptagen och blir vidarekopplad till 
växeln. 
 
Vänster telefonifönster visar omstyrningsorsak ”upptagen” samt inkommande A-nummer. 
 
Höger telefonifönster visar Anknytningsnummer, namn samt om det är kö till anknytningen 
(”Uppt”) eller ej (”Uppt utan kö”). När det är kö (”Uppt”) går det inte att kösätta. 
 
Ringsignal och ljudsignal i headset om funktionen valts. 
I Katalogfönstret kommer blanketten för anknytningen upp. 
Informationsflikarna visar information om anknytningen. 
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Besvara samtalet genom att trycka på Enter-knappen. 
Meddela den påringande att det är upptaget. Fråga om kö/meddelande. 
Hjälpfältet visar att ”Enter=kösätt” (Ctrl+Enter=Inbrytning). 
Om kunden vill bli kopplad till annan anknytning, rensa först högersidan och se vidare under 
avsnittet ”Förmedling”. 
 

3.1.4 Omstyrt anrop, anknytningen hänvisad 

 
 
Du får in ett omstyrt anrop till en hänvisad anknytning. 
 
Vänster telefonifönster visar anknytningsnummer, hänvisningsorsak samt inkommande A-nummer 
eller anknytningsnummer. 
Ringsignal och ljudsignal i headset om funktionen valts. 
I Katalogfönstret kommer blanketten för anknytningen upp. 
Informationsflikarna visar information om anknytningen. 
Besvara samtalet genom att trycka på Enter-knappen.  
Svara med ”Den ni söker…”. 

Se vidare under avsnittet ”Förmedling”. 
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3.1.5 Interna samtal/Direktanrop till telefonist 

En anknytning har slagit ”99” för växeln eller gjort direktanrop till en telefonists anknytning. 
 

 
 
 
Du får in ett anrop från en anknytning. 
 
Telefonifönstret visar anknytningsnumret. 
Ringsignal och ljudsignal i headset om funktionen valts. 
Katalogfönstret visar anknytningens blankett. 
Besvara samtalet genom att trycka på Enter-knappen. 
Se vidare under avsnittet ”Förmedling”. 
 

3.1.6 Transport/förfrågan från annan telefonist 

En telefonist på företaget har gjort ett direktanrop till en telefonists anknytning. 
 

 
 
Du får in ett anrop från en annan telefonist 
 
Telefonifönstret visar påringande telefonistens anknytningsnummer. 
Ringsignal och ljudsignal i headset om funktionen valts. 
 
Besvara samtalet genom att trycka på Enter-knappen. 
Se vidare under avsnittet ”Förmedling”. 
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3.1.7 VIP-lista och Svart lista 

Anknytningarna har möjlighet att skapa VIP-lista respektive Svart lista för att kontrollera 
inkommande trafik till anknytningen. Den påringande kan endera få talbesked ”Numret kan ej nås” 
alternativt styras om till annan anknytning eller till telefonist. 
Anm: Telefonisten har alltid möjlighet att gå förbi VIP-listor och Svarta listor. 

 

3.1.7.1 VIP-lista 

Alla nummer på VIP-listan släpps igenom till anknytningen om inte 
anknytningen är hänvisningskodad eller medflyttad. Andra som ej finns på 
VIP-listan kan styras om till telefonist. Anropet ser då ut som i bilden. 
 

 
 
Den inringande finns INTE på anknytningens VIP-lista vilket normalt innebär att anknytningen är 
upptagen och ej vill bli störd av andra än medlemmarna på VIP-listan. 
 

3.1.7.2 Svart lista 

Alla nummer på Svart lista spärras för att ringa till anknytningen. Om de styrs om till telefonist ser 
anropet ut som i bilden. 
 

 
 
Den inringande finns på anknytningens Svarta lista vilket normalt innebär att anknytningen INTE 
vill tala med den påringande. 
 
Hanteringen av denna typ av omstyrda samtal bör beslutas inom företaget innan tjänsten 
aktiveras med omstyrning till telefonist.  
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3.2 Förmedling 

Utgå från att det finns ett inkommande samtal i vänster telefonifönster och ingenting i höger 
telefonifönster. 
 
Tryck Enter för att besvara anropet.  
 
Förmedling till anknytning: 
Mata in anknytningsnummer eller välj från katalogfönster och tryck Enter. 
Statusraden visar ”ENTER=Ring Höger” (om AutoRing eller AutoFörmedling ej valts) och 
anknytningsnummer visas i höger telefonifönster. 
När det är en anknytning som förmedlingen sker till visas även information om anknytningens 
status. 
 
Beroende på anknytningens status fås ett av följande besked i höger telefonifönster: 
 

 Anknytning ledig (Om AutoRing eller AutoFörmedling används sker påringning direkt) (3.2.1) 

 Anknytning upptagen (3.2.2) 

 Anknytning hänvisad (3.2.3) 

 Anknytning medflyttad till annan anknytning (3.2.4) 
 

Förmedling till extern eller ge en anknytning en linje 
Förmedling till extern nummer kan göras dels genom att telefonisten slår numret eller att 
telefonisten kan ge linjen till anknytningen som då får kopplingston och kan slå numret själv.  
 

 Förmedling till externt nummer(avsnitt 3.2.5) 
 
Om väntan på påringningston 
Om man förmedlar samtal genom att trycka Enter så får man invänta påringning. För att undvika 
denna väntan kan man göra på två olika sätt: 

 Lägg ”Förmedla” som funktionstangent och använd denna för att förmedla samtalet. Hur 
man lägger en funktion på en funktionstangent finns att läsa i Användarguidens avsnitt för  
”Funktionsmappning”. 

 Välj Förmedla under menyn Telefoni och tryck därefter Enter.  
OBS: Detta gäller förutsatt att man har Autoförmedling och Autoring avslagna. 
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3.2.1 Ledig anknytning 

Anknytningen är ledig 
 

 
 
Tryck Enter (Om AutoRing ej aktiv). 

 
Texten ”Ringer” i stället för ”Ledig” visas nu i höger telefonifönster och 
anknytningen får påringningssignal. 
 

 
 
Hjälpfältet visar ”ENTER=Förmedla” (för att förmedla samtalet). 
 
Om du vill kan du vänta till dess anknytningen svarar. 
 

 
 
Hjälpfältet visar ”ENTER=Förmedla”. 
 
Tryck Enter. Vänster och höger sidan rensas och samtalet är färdigförmedlat. 
 
Om anknytningen ej svarar inom 30 sekunder sker återanrop till telefonist. 
 

3.2.1.1 Återanrop p.g.a. att anknytning ej svarar.  

Samtalet kommer tillbaka till platsen efter 30 sekunder om anknytningen ej svarar. 
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Vänster telefonifönster visar att det är ett återanrop samt inkommande A-nummer. 
Höger telefonifönster visar sökt anknytning. 
Ringsignal och ljudsignal i headset om funktionen valts. 
 
Besvara återanropet genom att trycka Enter-knappen.  
Meddela den uppringande och välj sedan Enter-knappen för att påbörja ny påringning mot 
anknytningen alternativt rensa högersidan med Nedkoppling Höger (NH) och gör därefter ett nytt 
förmedlingsförsök till annan anknytning eller koppla ned samtalet. 
  

3.2.2 Upptagen anknytning 

 
 
Anknytningen är upptagen. 
Höger telefonifönster visar Anknytningsnummer, namn samt om det är kö till anknytningen 
(”Uppt”) eller ej (”Uppt utan kö”). När det är kö (”Uppt”) går det inte att kösätta. 
Statusraden visar ”ENTER=Kösätt” (Ctrl+Enter för inbrytning, Shift+Enter för kösättning med 
avisering) 
Meddela den uppringande och välj sedan något av ovanstående alternativ eller, nedkoppling 
alternativt nytt förmedlingsförsök till annan anknytning efter att först rensat högersidan med 
Nedkoppling Höger (NH). 

 

3.2.2.1 Kösätt 

Om alternativet kösätt väljs (Enter) så försvinner samtalet från telefonistplatsen. Den uppringande 
står i kö mot anknytningen. Om anknytningen ej blir ledig inom 60 sekunder sker ett återanrop till 
telefonisten. 

 

3.2.2.2 Återanrop efter kösättning 

Om den upptagna anknytningen ej blivit ledig sker återanrop till telefonisten 
 

 
 
Besvara Återanropet med Enter. Om den uppringande vill fortsätta vänta så välj Enter för fortsatt 
kösättning. 
Om den uppringande vill tala med någon annan koppla ned höger sida med NH, och förmedla till 
en ny anknytning. 
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3.2.2.3 Kösätt med avisering 

Tryck på Shift-tangenten. Hjälptexten för Enter ändras till ”Kösätt med avisering”. 
 

 
 
När alternativet kösätt med avisering väljs (Shift+Enter), så försvinner samtalet från 
telefonistplatsen. Den uppringande står i kö mot anknytningen. 
 

3.2.2.4 Avisering av kösatt samtal 

Om anknytningen blir ledig kommer samtalet att slå in till telefonisten som ett återanrop med 
information om att det är en avisering. Telefonisten kan då avisera anknytningen om att det 
kommer ett samtal, innan den påringande kopplas fram.  
 

 
 
Besvara samtalet med Enter.  
Koppla till anknytningen med Enter, Vänta på svar från anknytningen. Fråga om anknytningen vill 
ta emot samtalet. 
 

3.2.2.5 Inbrytning 

Om samtalet är så viktigt att inbrytning ska göras på anknytningens pågående samtal tryck Ctrl. 
Hjälptexten ändras till ”Enter=Inbrytning”. 
 

 
 
När inbrytning väljs (Ctrl+Enter eller funktionsknapp) kopplas telefonisten in i samtalet hos den 
sökta anknytningen på högersidan.  
 
En trepartskoppling mellan telefonist, högersidans anknytning och den som denne talade med 
skapas. En trepartston indikerar detta för alla parter.  

 
Informera den sökta anknytningen om det väntande samtalet. 
Fråga om det ska accepteras eller ej. 
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Anm: För att kunna förmedla samtalet måste den ursprungliga externa parten kopplas bort genom 
att dennne lägger på. Alternativt kan telefonisten bryta bort den externa parten genom att 
återigen aktivera funktionen Inbrytning. 
 
När den externa parten kopplats bort, tryck Enter för att förmedla. 
 
Om samtalet ej accepteras, Rensa högersidan med NH, och meddela den uppringande orsaken 
samt utför eventuell kösättning. 
 

3.2.3 Hänvisad anknytning 

 
 
Statusraden visar ”ENTER=Förbigång”. 
Fråga kunden vad som önskas: förbigång eller förmedling till annan anknytning. 
Om förmedling mot annan önskas, koppla ned högersidan med NH. 
 

3.2.3.1 Förbigång mot hänvisad 

 
 
Vid förbigång kan anknytningen vara endera ledig eller upptagen. Detta hanteras på samma sätt 
som om anknytningen ej skulle varit hänvisad. 
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3.2.4 Medflyttad anknytning 

3.2.4.1 Anknytningen medflyttad till anknytning som är ledig 

 
 
Statusraden visar ”ENTER=Förmedla”, ”Shift +Enter=Förbigång”. 
Meddela eventuellt att den påringande anknytningen är medflyttad internt. 
Välj påringning eller att gå igenom mot ursprungligt nummer. 
 

3.2.4.2 Anknytningen medflyttad till anknytning som är upptagen 

 
 
Anknytningen medflyttad till anknytning som är upptagen. 
Statusraden visar ”ENTER=Kösätt”, ”Ctrl+Enter=Inbrytning”. 
Anm: Förbigång måste du välja från Telefoni-menyn eller via funktionsknapp. 
Meddela den påringande och välj alternativ. 
 

3.2.4.3 Anknytningen medflyttad till externt nummer 

 
 
Anknytningen medflyttad till externt nummer. 
Statusraden visar ”ENTER=Förmedla” 
När anknytningen är medflyttad externt startar påringningen direkt. 
Anm: Förbigång måste du välja från Telefoni-menyn eller via funktionsknapp. 
Meddela den påringande och välj alternativ. 
 

3.2.5 Externt nummer 

 
 
Det inkommande samtalet behöver förmedlas till ett externt nummer. 

TestVäxeln 
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Slå linjevalskod (vanligen 00) samt hela numret inklusive riktnummer (du måste stå i första fältet i 
sökfönstret).  
Tryck Enter för att ringa höger. 
 
Om du ska koppla till en anknytnings mobilnummer eller direktnummer så kan du ringa från 
katalogfönstret, se guide ”001-OPI-MARVIN-01SE Telefonistplats Marvin”. 
 

3.2.5.1 Ge linjen till anknytningen 

En specialversion av extern förmedling är att telefonisten ger linjen till anknytningen som då slår 
nummret själv. Om en anknytning har räckviddsbegränsning, det vill säga att vissa nummer är 
spärrade, så kan anknytningen då använda telefonistens räckviddsbegränsare i stället. Kostnaden 
för samtalet kommer på anknytningen. 
OBS fungerar inte från en extern telefon. 
 
Gör så här för att ge den uppringande anknytning en linje. Moment 1 och 2 görs i en följd.(Lägg 
gärna in funktionen Förmedla på en funktionstangent) 
 

1. Utför: Slå 00 och tryck ”Enter”.     Resultat-: Texten ”Ringer” visas i den högra rutan på 
skärmen och i statusraden. 

 
2. Utför: Tryck funktionstangenten för att förmedla eller gå in under meny ”Telefoni” och välj 

förmedla . Resultat: Anknytningen får kopplingston och kan slå önskat nummer utan att slå 
00. 

 

3.3 Nedkoppling 

3.3.1 Telefonisten kopplar ned först 

Telefonisten kan koppla ned vänster eller högersida med NV resp. NH. Om samtal finns på båda 
sidor och vänster kopplas ned, flyttas högersidan till vänstersidan. 
Anm: NV och NH rensar även sökfälten vid nedkoppling. 
 

3.3.2 Andra sidan kopplar ned först 

Om samtalet var ett inkommande samtal kopplas det ner helt. Om samtalet var ett utgående 
samtal till en anknytning, återgår samtalet att visa status t.ex. ”Ledig”. Telefonisten måste själv 
koppla ned för att samtalet ska försvinna helt. 
Om samtal finns på vänster och högersida, och vänster sida blir tom, kommer 
högersidans samtal att flyttas till vänstersidan. 
 
I övriga fall försvinner samtalet ur platsen. 
 

3.4 Parkering av samtal 

Ett samtal på vänstersidan kan parkeras på någon av parkeringspositionerna 1 – 6 genom att: 
 
1. Välja någon av funktionerna för Parkering 1..6 Funktionsknapp eller Ctrl1..6 på numeriska 

tangentbordet eller genom att klicka på en ledig parkeringsposition.  
Anm: Parkerat samtal markeras med blå färg, se bilden nedan. 
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2. Samtalet plockas därefter upp när telefonisten så önskar genom att återigen välja någon av 

funktionerna för Parkering 1..6 (alternativt funktionsknapp eller klicka med mus på 
parkeringspositionen). 
Anm: Efter 60 sekunder börjar parkeringspositionen att blinka genom att ändra utseende på 
parkeringspositionen, se nedan. 

  

 
 
 
Anm: Om telefonisten önskar få information om parkerade samtal och hur länge parkering pågått 
kan musmarkören placeras över parkeringspositionen.  
 
OBS: Ett samtal kan parkeras endast om högersidan är tom! 
 

3.5 Utgående anrop från telefonist 

När telefonistplatsen är öppen kan telefonisten ringa utgående samtal både externt och internt. 
Tillvägagångssättet är som vid förmedling av samtal med den enda skillnaden att det första 
samtalet hamnar på vänstersidans telefonifönster. 
 
Exempel på utgående anrop från telefonist: 
 

 
 

 
Anm: Det är lämpligt att markera platsen som upptagen för att förhindra inkommande anrop när 
Du ska göra ett utgående samtal. 
 
För utgående externa samtal och samtal till ledig eller hänvisade/medflyttade anknytningar är 
hanteringen precis som för förmedlade samtal med den enda skillnaden att samtalet visas i 
vänster telefonifönster. 
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3.5.1 Utgående från telefonist till upptagen anknytningen  

Telefonisten ringer en anknytning som är upptagen. 
 

 
 
Hjälpfältet visar ”Enter=Bevaka”, ”Ctrl+Enter=Inbrytning”. 
 
Välj alternativ, hanteringen av övervakning är som för kösättning med avisering men med den 
skillnaden att det är telefonisten själv som är kösatt. 
 
Anm: Bevakning kan inte utföras i en Multi-plats. 
 

3.5.1.1 Bevakning 

När anknytningen blir ledig kommer samtalet till telefonistplatsen. 
 

 
 
Välj Enter för påringning eller NV - Nedkoppling vänster om du ej vill utföra påringning.  

3.6 Seriesamtal 

Ett inkommande samtal kan markeras som seriesamtal. Vid seriesamtaI återkommer samtalet till 
växeln varje gång den uppkopplade anknytningen lägger på, så att ett nytt samtal kan förmedlas 
utan att den inringande personen behöver ringa upp igen. Seriemarkeringen tas bort på samma 
sätt som den slås på. 
 
När ett samtal är markerat som seriesamtal indikeras detta genom en markering till vänster om 
headsetfiguren i statusfältet. 
 

 
 
Förmedling av seriesamtal hanteras i övrigt på samma sätt som vanliga samtal.  
När den uppkopplade anknytningen lägger på och samtalet kommer tillbaka till växeln indikeras 
seriesamtalet som ett återanrop med seriesymbolen aktiv. 
Seriesamtal fungerar endast vid förmedling mot anknytningar. 
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3.7 Konferenssamtal 

Du kan när det finns samtal i vänstersidan starta en flerpartskonferens genom att använda 
funktionen Konferens. När denna funktion är aktiv indikeras det med en symbol till höger om 
headsetfiguren i statusfältet.  
För varje deltagare som skall läggas till konferensen måste du ringa på samma sätt som vid normal 
förmedling. 
 

 
 
Enter frigör högersidan och samtalet som finns på denna sida adderas till konferensen. När 
samtliga deltagare är förmedlade kan telefonisten lämna konferensen genom att trycka NV - 
Nedkoppling vänster.  
Observera att när du går ifrån konferensen kan den inte tas tillbaka, och inga fler deltagare kan 
läggas till. 

3.8 Tandemsamtal 

Centrex erbjuder möjlighet till tandemringning, d.v.s. att du knyter ytterligare ett nummer (annan 
anknytning eller externt nummer) till en anknytning. Den anknytning för vilken tjänsten aktiverats 
kallas masteranknytning. Vid påringning mot masteranknytningen ringer det mot bägge numren 
samtidigt (tandem). 

3.8.1 Ledig masteranknytning 

I telefonistplatsen indikeras normalt enbart påringning mot masternumret. Det vill säga att 
samtalet är helt identiskt med ett vanligt samtal utan tandemfunktion. 

3.8.2 Upptagen masteranknytning 

 
 
Om masteranknytningen är upptagen kan ändå påringning mot tandemnumret göras. Texten 
”Tandem” visas i Telefonifönstret för att indikera att påringning kommer att ske mot 
tandemnumret. 

3.8.3 Samtal besvaras av tandemanknytning 

 
 
Om samtalet besvaras på masteranknytningen ser allt ut som för en vanlig förmedling. Om 
däremot samtalet besvaras i tandemanknytningen visas tandemanknytningens nummer. 



 
 

 

  039-OPI-MARVIN-01SE Rev K 

 

29 (39) 
 

4 Special- och tilläggsfunktioner – Telefoni 

OBSERVERA: Vissa funktioner i detta avsnitt kräver en tillvalslicens för att bli tillgängliga. 

4.1 Status 

Statusfunktionen ger telefonisten tillgång till information om belastningsläget på de 
telefonistgrupper som telefonisten har rätt att logga in på. Informationen hjälper telefonisterna 
att välja vilken telefonistgrupp de ska jobba på. 
 

4.1.1 Statusfönstret 

Statusfönstret visar information om de telefonistgrupper som du får logga in på. För att visa 
statusfönstret, välj menyval Statistik i Visa-menyn. Varje ruta i statusfönstret representerar en 
telefonistgrupp, den information som presenteras i rutan gäller för den gruppen. 
 
Information i statusfönstret: 
 
 
 

  
 
 
1. Ruta för presentation av telefonistgruppsinformation. 
2. Telefonistgrupps id 
3. Belastningsstapel. Visar hur många samtal som finns i kö per telefonist. 

Grön stapel innebär att det är max fem samtal i kö per telefonist. 
Gul stapel innebär att det är mellan fem och tio samtal i kö per telefonist. 
Röd stapel innebär att det är över tio samtal i kö per telefonist. 
(Full stapel = 15 samtal i kö per telefonist) 

 
Ext. Kö:  Antal samtal i extern kö. 
Int. Kö:  Antal samtal i intern kö. 
Åtr. Kö:  Antal samtal i återanropskö. 
 
Tel. Ant: Antal telefonister inloggade på telefonistgruppen. 
Tot. Kö: Totalt antal samtal i kö. 
Tel. Alfa: Telefonistalfa, d.v.s. förhållandet mellan öppen tid och upptagen tid. 
 

4.2 Samtalsstatistik 

Varje samtal loggas i en databas och ur denna kan man sedan få fram information för 
interndebitering. I telefonistarbetsplatsen har telefonisten möjlighet att i efterhand bestämma om 
interndebiteringen ska ändras för ett samtal genom att debitera eller kreditera samtalet. 
 
Anm: Kontrollera i statusfönstret att den gröna texten "Statistik" visas, vilket innebär att platsen är 
konfigurerad för statistikrapportering. 
 

2 3 
 

1 
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4.2.1 Kreditera ett samtal 

Om du vill kreditera ett samtal så trycker du på funktionsknappen Kreditera under pågående 
samtal eller efter avslutat samtal, men innan du påbörjat ett nytt samtal. Kreditering utförs 
normalt om du vill undvika att belasta en anknytning med ett samtal som kanske var t.ex. en 
busringning. 
 
Krediteringsdialogen visas nedan. 
 

 
 
Kreditera enligt följande: 

 Skriv in det nummer, eller annan information, som ska anges som krediteringsinformation. 

 Tryck Kreditera för att utföra krediteringen, eller Avbryt för att avbryta utan att 
krediteringsinformationen skickas. 

 
Inmatningsfältet är en rullgardinsmeny i vilken de nummer du använt sedan du startade 
telefonistarbetsplatsen finns sparade. Vill du ange samma information vid flera 
krediteringstillfällen kan du välja i denna lista med piltangenterna eller mus. 

4.2.2 Debitera ett samtal 

Om du vill debitera ett samtal så trycker du på funktionsknappen debitera under pågående samtal 
eller efter avslutat samtal, men innan du påbörjat ett nytt samtal. Debitering utförs normalt om du 
vill belasta t.ex. en anknytning med samtalet även om denna inte varit inblandad i samtalet. Om 
t.ex. någon anställd ringer till växeln från ett externt nummer och ber dig att skicka ett mail till alla 
på avdelningen så kan du debitera detta på dennes anknytning. 
 

 
 
 Skriv in det nummer, eller annan information, som ska anges som debiteringsinformation.  

 Tryck Debitera för att utföra debiteringen, eller Avbryt för att avbryta utan att 
debiteringsinformationen skickas. 

 
Inmatningsfältet är en rullgardinsmeny i vilken de nummer du använt sedan du startade 
telefonistarbetsplatsen finns sparade. Vill du ange samma information vid flera debiteringstillfällen 
kan du välja i denna lista med piltangenterna eller mus. 
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4.3 Inställningar för inkoppling och användning av headset 

Marvin telefonistplats har stöd för nya typer av ISDN-enheter och möjlighet till talade 
hälsningsfraser som spelas upp från förinspelade ljudfiler. 
 
Om en annan typ av ISDN-enhet används än den äldre typen med direkt kopplat headset, måste 
ett headset kopplat till PC’n användas och konfigureras. 
 
I en SIP-ansluten telefonistplats sker ljudinställningarna via den medlevererade "softphonen" 
(TAC). 
 

4.3.1 Inställning av ljudenhet för headset 

 
OBS Detta avsnitt gäller enbart för ISDN-ansluten telefonistplats. 
 
För att kunna hantera ljudinställningar måste programmet Marvin Telefonistplats avslutas och 
programmet Ljudinställningar startas. Det hittas i mappen Marvin Telefonistplats i Windows 
startmeny.  
 
OBS: Det går alltså  inte att spela in prompter med telefonistprogrammet igång! 
 

 
 
Här väljer man vilka ljudenheter som Marvin ska använda för att spela in/upp ljud. Denna 
inställning gäller såväl i inspelningsprogrammet som i Marvin vid telefonistarbete. 
 



 
 

 

  039-OPI-MARVIN-01SE Rev K 

 

32 (39) 
 

 
 
I listorna med enheter finns två med speciell betydelse: 
 
- Väljer man ingen, betyder detta att headset ska vara direkt kopplat till den äldre typen av ISDN 
+CT kort. 
- Väljer man Windows default, betyder detta att marvinprogrammen använder den ljudenhet som 
är markerad som default i Windows kontrollpanel för ljudenheter. 
 
Övriga val gör att marvinprogrammen använder den ljudenhet som valts. 
 
Välj den ljudenhet som ska användas för headset till Marvin. Spara sedan inställningen. 
 
OBS: För de som har äldre ISDN-kort med headset kopplat direkt till det: 
- När prompter ska spelas in måste denna inställning ändras till det headset som ska användas 
under själva inspelningen. Denna tillfälliga inställning ska inte sparas. 
 
 

4.3.2 Inspelning av promptrar 

OBS Detta avsnitt gäller enbart för ISDN-ansluten telefonistplats. 
 
Starta och ställ in ljudenhet enligt föregående avsnitt. 
Välj sedan fliken Prompter. 
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Varje telefonist med egen telefonistsignatur i Marvin har en egen uppsättning fraser som sparas 
per telefonistplats. 
Anm: Bara de signaturer som använts med Marvin 3.0 visas i listan. 
 
Välj här först användare (inloggningsnamn i Marvin). 
Välj sedan önskad prompt bland de befintliga och klicka Ändra för att ändra/ersätta den, eller 
klicka Skapa ny för att spela in en helt ny prompt. 
Klicka på Spela upp för att lyssna på en befintlig prompt. 
 
Om Ändra eller Skapa ny valts kommer en inspelningsdialog fram: 
 

 
 
Klicka på Spela upp för att lyssna på en befintlig prompt som den är just nu. 
Klicka på Spela in för att starta en ny inspelning. Max 6.25 sekunder lång. 
Klicka på Spara för att spara undan inspelningen under det filnamn som visas i den övre delen. 
Klicka på Avbryt för att återgå utan att någon sparad prompt förändras. 
 
De gröna och röda markörerna kan flyttas fram eller tillbaka för att markera den del av 
inspelningen som ska höras/sparas. Justera dessa och lyssna på resultatet innan du trycker på 
Spara. Låt inte längre delar av tystnad vara kvar i början eller slutet utan anledning. Efter du tryckt 
på Spara kan inte ändringar återkallas! 
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4.3.3 Inställningar för uppspelning av promptrar vid samtal 

 
OBS Detta avsnitt gäller både för ISDN-ansluten och SIP-ansluten telefonistplats. 
 
Via telefonistplatsens menyalternativ Inställningar/Ljudprompter får man upp följande 
inställningsbild. Varje rad motsvarar en inspelad prompt: Till varje enskild ljudprompt kan flera 
anknytningsnummer kopplas. Marvin stöder 10 olika prompter (numret står i kolumnen under #). 
 
 

 
 
För ISDN-ansluten plats kan enbart de rader som redan har inspelade prompter ändras.  
 
För att koppla uppspelning av en viss ljudprompt till ett inkommande samtal till ett 
anknytningsnummer,  skriv anknytningsnumret i fältet för den prompt som ska användas, tryck 
därefter på ”Insert”-knappen på tangentbordet. Skriv in flera nummer i samma fält om de ska 
använda samma ljudprompt.  
 
Ange även önskad volym i %. Observera att värden högre än 100 kan anges. 
 
För att ta bort kopplingen av ett anknytningsnummer till en ljudprompt, markera detta nummer i 
listan och tryck på ”Delete”-knappen på tangentbordet. 
 
Ställ in Egen fördröjning till det värde som önskas om du inte själv vill höra hela frasen. Kunden 
kommer alltid att höra hela. 
Lyssna på frasen genom att klicka på knappen Spela. 
Kryss i rutan Blockera all prompter om du tillfälligt vill förhindra att prompter spelas 
överhuvudtaget utan att ändra inställningarna för varje prompt. 
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Glöm ej att spara dina inställningar. 
Exempel enligt ovan: 
 

 När en kund ringer in på huvudnumret (motsvarande ankn 380) kommer prompt 0 att spelas 
upp för kunden i sin helhet men bara slutet för telefonisten. 

 När en anknytning ringer 99 till telefonist kommer prompt 1 att spelas upp 

 När en kund ringer direkt till anknytning 500,600 eller 700 men blir omstyrd till växeln kommer 
prompt 2 att spelas upp. 

 

4.3.4 Namn på prompter och filformat 

OBS Detta avsnitt gäller enbart för ISDN-ansluten telefonistplats. För SIP-ansluten plats sker 
inspelningen via TAC-programmet.  (OBS:För SIP-ansluten plats måste prompterna ges etikett 
under inspelning i TAC till ”MARVIN:<promptnummer>”, t.ex. ”MARVIN:2”) 
 
 
Det går naturligtvis bra att använda andra ljudfiler än sådana som spelas in via ditt headset. Det 
viktiga är då att filformatet är rätt och att filerna finns på rätt plats i PC’n. Det går också bra att 
kopiera filer från en PC till en annan. 
 
Det filformat som stödjs är: 
 
- WAVE-filer med sampling rate 8 kHz mono, 16 bitar PCM coding. 
 
Om inte din fil har rätt format kan den enkelt konverteras med något ljudprogram som kan hämtas 
från Internet. Windows har även en konverterare inbyggd I sitt program “ljudinspelaren”. 
 
Filnamnet ska ha formatet “PromptX.wav” där X är en siffra mellan 0 och 9. Siffran motsvarar en 
rad i konfigurationsdialogen i föregående avsnitt. 
 
Under den mapp på hårddisken som Marvin telefonistplats installerats, finns mappen “bin” som I 
sin tur har en undermapp “prompts”. Filerna ska placeras i den undermapp till “prompts” som har 
samma namn som telefonistens signatur. 
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4.4 Ringsignal i headset 

OBS Detta avsnitt gäller enbart för ISDN-ansluten telefonistplats. 
 
Fr.o.m. version 3.0 kan man ställa volymen på ringsignal i headset oavsett vilket ISDN enhet som 
används. 
 
Starta programmet Ljudinställningar (Prompthanterare) från mappen Marvin Telefonistplats i 
Windows startmeny. 
 

 
 
 
Här kan man, förutom att välja ljudenheter som Marvin ska använda för att spela in/upp ljud, även 
ställa volym i headset för ringsignalen. Ställ in skjutreglaget till önskad nivå och tryck sedan på 
Spara. Telefonistprogrammet måste startas om innan ändringen börjar gälla. 
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4.5 Inspelning av samtal vid hot eller för utbildning 

4.5.1 Starta och spara inspelning 

1. Om telefonistplatsen har inspelningsmöjlighet blinkar en röd text, Recording, under alla samtal. 

Inspelningen börjar alltid i samma ögonblick som telefonisten svarar på samtalet och avslutas när 
telefonisten lämnar samtalet.  
 

2. Under eller inom en timme efter samtalet har telefonisten möjlighet att spara inspelningen 

genom att välja Samtalsspårning i Telefoni-menyn.  
 

3. Det går också att lägga upp Spara-funktionen som en snabbknapp (F12 i exemplet).  

 
Om inte inspelningen sparas raderas den automatiskt inom efter en timme. 
 
Observera, samtalsspårningen är också en funktion i telefonnätet för att spåra numren som ringt. 
Om den funktionen inte är påslagen i Telias nät visas en felutskrift på statusraden, men det 
påverkar inte inspelningsfunktionen för övrigt. Samtalet sparas ändå.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om inte Recording blinkar, trots att funktionen ska finnas, är den mest troliga orsaken att 
Hörlursenheten och/eller Mikrofonenheten inte är rätt (se avsnittet om Ljudinställningar/ 
prompthantering ovan). För att inspelningen ska fungera måste de rätta enheterna pekas ut i 
Ljudinställningsprogrammet. Det går alltså inte att peka ut Windows Default.  
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4.5.2 Spela upp sparade samtal 

Alla sparade samtal är krypterade. För att lyssna på dem måste de avkodas med programmet MCT 
Avkodning, som levereras med telefonistplatsen. 
 
Samtalen lagras alltid i mappen \installationsmapp\bin\Recording\MCT_datum_timminsek. 
Mappen kan naturligtvis flyttas om man vill avkoda och lyssna på inspelningarna på en annan 
dator.  
 
För att avkoda (dekryptera) samtalen:  
 

1) Starta programmet MCT Avkodning 
2) Välj mapp där inspelningarna finns och 

tryck Avkoda. 
 
De avkodade samtalen lagras i samma mapp 
med prefixet DEC_. ..  
 
Formatet är .wav vilket kan spelas upp i alla 
mediaspelare.  
 
Filnamnen tolkas DEC_inkommande 
telefonnummer_datum_tidpunkt . 
 
I några situationer saknas inkommande 
telefonnummer: 
 

- Personen har ringt från hemligt eller dolt nummer 
- Filen (inspelningen) har gjorts efter att personen varit parkerad och tagits upp igen av 

telefonisten. I det läget tappas numret bort, men det finns alltså som ett inkommande 
samtal tidigare bland filerna, som innehåller numret (om det inte är hemligt eller dolt). 

 
 

4.5.3 Testa inspelning 

Gör så här för att testa att inspelnings-
funktionen fungerar: 
 
1) Välj Inspelningsprov under 

Telefonimenyn i OWS. 
2) Tryck Spela in i popup-menyn.  
3) Ring ett samtal till telefonistplatsen.   
4) När samtalet är avslutat, välj 

Inspelningsprov + Spela upp för att lyssna på 
de första 15 sekunderna av testsamtalet. 

 
Observera, testsamtal sparas aldrig på fil.  
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4.6 Marvin Multi 

Telefonist ansluten till en Marvin Multi telefonistgrupp kan hantera telefoni för flera företag 
samtidigt. De företag som du hanterar syns i ”Företagslistan”. 
 

 
 
I övrigt gäller samma funktionalitet som Marvin Maxi. 
Anknytningsnummer gäller inom aktivt företag. För att förmedla till anknytning i annat företag i 
Multi-gruppen, måste du ringa externt. 
 
Anm: Bevakning kan inte utföras i en Multi-plats. 
 

4.6.1 Utgående samtal 

Utgående samtal debiteras det företag som är aktivt, se rullgardinsmenyn med företagsnamn. 
 
Anm: Det är alltså viktigt att rätt företag är valt då du ska utföra ett utgående externt samtal för 
att debiteringen ska ske på rätt företag. 
 

4.6.2 Inkommande samtal 

Inkommande samtal aktiverar automatiskt det företag som samtalet gäller. 
 

4.6.3 Sökfilter och filter för meddelande väntar 

Sökfilter och filter för meddelande väntar sparas per företag om du arbetar som multitelefonist. 
 
 
 


