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2 Centrex Telefonistöd
2.1 Inledning
I denna guide presenteras vilka tjänster som ingår i Centrex Telefonistöd (Marvin Web) samt
kortfattade beskrivningar av hur du använder dem.
Du når Telefonistöd via en webläsare med en länk (URL) som du får t.ex. från din IT-avdelning eller
via en länk i en annan web-portal.

2.2 Användarfunktioner
Marvin Web/Centrex Telefonistöd erbjuder en mängd funktioner baserade på data i
företagskatalogen:
 Katalog – Sökning på nummer, namn, organisation, nyckelord, befattning etc.
 Meddelande – Sänd SMS, vCARD, fax och E-post
 Telefoni – Hänvisning och vidarekoppling av telefonen
Centrex Telefonistöd finns i tre versioner: Grund, Tillägg och Schema. I grundversionen ingår
katalogfunktionerna samt meddelandefunktioner via Intranet. Tilläggsversionen har dessutom
externa meddelandefunktioner som SMS, fax och E-post samt vissa telefonifunktioner medan
schemaversionen har stöd för flera telefonifunktioner som t.ex. framtida hänvisninginkoppling och
repeterad hänvisning. Mer detaljerad information finns under respektive kapitel.
Anm: Katalogfunktionerna kan du använda utan att du behöver logga in.
Anm: Meddelande- och telefonifunktionerna kräver att du är inloggad.
Anm: De funktioner i Telefonistöd som finns tillgängliga beror på vilken version ditt företag har
licens för. Sidorna i manualen nedan är endast ett exempel där alla funktioner är påslagna.
Anm: Beroende på att varje företag själv bestämmer/begränsar hur Telefonistöds-sidorna ska se
ut så är de infogade bilderna endast exempel på hur det kan se ut. Ditt företag kan ha valt att
visa andra fält men funktionerna är lika.
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3 Inloggning / Utloggning
3.1 Inloggning

Ange förslagsvis anknytning och lösenord. Förnamn och efternamn behöver du i sådana fall endast
ange om du delar telefon med någon. Enbart namn går också bra förutsatt att det är unikt.
Eventuellt kan du behöva ange anknytningsgrupp ifall ditt anknytningsnummer finns på flera av
företagets anknytningsgrupper. (Det går att logga in på fler sätt så länge minst ett av fälten
anknytning, förnamn eller efternamn anges tillsammans med lösenordet.)
Vid inloggning i telefonistöd kan en kryssruta ”Spara inloggning” markeras. Denna funktion kan tas
bort av administratör.
Om denna markerats sparas inloggningsdata för anknytningen som en ”cookie” på datorn. Nästa
gång Telefonistöd startas, loggas automatiskt denna person in utan att behöva ange några
uppgifter.
Om inloggningsdata sparats undan, visas på inställningssidan en kryssruta för att radera
inloggningsuppgifterna. Radering av uppgifterna behövs för att någon annan person ska kunna
logga in i telefonistöd från den aktuella datorn.

3.2 Första inloggningstillfället
Vid första inloggningstillfället anger du ditt anknytningsnummer. Om du delar telefon med någon
behöver du fylla i förnamn och efternamn. Eventuellt kan du behöva ange anknytningsgrupp ifall
ditt anknytningsnummer finns på flera av företagets anknytningsgrupper.
 Klicka på Logga in. Du hamnar då på sidan för ändring av lösenord.
 Det finns två sätt att generera lösenord. Vilket sätt som du har tillgång till bestäms av
systemadministratören:
1. Automatgenererat lösenord. Du behöver bara trycka på OK.
2. Manuellt lösenord. Ange och bekräfta ett nytt lösenord. Lösenordet ska vara 4-12 tecken
långt. Det får innehålla tecknen A-Ö, a-ö samt 0-9. Klicka på OK. Du får då besked om
lösenordet gick att spara.
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 Lösenorden skickas med SMS till det mobilnummer som finns i telefonkatalogen och/eller med epost till den adress som också finns där. Utskicket kan väljas bort av systemadministratören om
manuellt lösenord är tillåtet. Då måste du själv komma ihåg lösenordet.
 Klicka på Logga in och ange det ny lösenordet.

3.3 Utloggning
Sessionen avslutas. Ta för vana att alltid logga ut med hjälp av denna funktion, eftersom sessionen
annars lever kvar en tid i servern.

3.4 Ändra lösenord
Under Inställningar + Ändra lösenord kan du ändra lösenordet. Om systemadministratören
aktiverat automatgenerering av lösenord behöver du bara trycka OK och vänta på ett SMS
och/eller e-post med det nya lösenordet.
Om det är tillåtet med egna lösenord kan du antingen skapa ett slumplösenord eller skriva in ett
eget och trycka på OK. Antingen får det nya lösenordet som SMS eller e-post eller så måste
komma ihåg det. Det beror på hur systemadministratören satt upp systemet.
Om du lägger in ett eget lösenord gäller



Lösenordet ska vara 4-12 tecken långt.
Det får innehålla tecknen A-Ö, a-ö samt 0-9.

3.5 Glömt lösenord
Om du glömt lösenordet kan du trycka på Glömt lösenord, men du måste alltid identifiera dig med
anknytningsnummer och/eller namn först. Ett nytt lösenord skickas då ut automatiskt. Om denna
knapp inte finns i din version har företaget valt att inte öppna den möjligheten.

Har du glömt lösenordet, och funktionen Glömt lösenord inte finns, måste någon som har
behörighet att ändra i kataloguppgifterna kontaktas, för att deaktivera lösenordet. Oftast ringer
man telefonisten eller, i vissa organisationer, en speciell katalogadministratör.
När du därefter loggar in kommer du till samma dialog som vid första inloggningstillfället, se ovan.
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3.6 Språkval
Innan du loggar in kan du välja språk genom att klicka på önskad flagga. Det går inte att byta språk
när du är inloggad. Du kan också kryssa om språkvalet ska sparas. Observera att språkvalet gäller
först efter inloggning. Om default-språket är satt till svenska, men du har valt engelska och sparat,
aktiveras engelska först när du loggat in.

Språkvalet styr de fasta texterna i Telefonistöd. Fältnamn (rubriker) ändras av företaget självt, se
Företagsadministration.
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4 Katalog
Katalogfunktionerna är tillgängliga i alla versioner av Centrex Telefonistöd.
Anm: Innehållet och placering av katalogdatabasfält varierar mellan olika företag beroende på
de inställningar som företaget gör i Marvinkatalogen. Företaget väljer själv vilka fält man ska
kunna söka efter, vilka fält som visas och i vilken ordning de visas samt vilka rubriker som fälten
ska ha. Detta innebär att bilderna kommer att se olika ut för varje företag.

4.1 Snabbsökfältet
Snabbsökfältet finns alltid på samma ställe, högst uppe till höger, på alla Telefonistödssidor. Se
även Sökmotorinstallation nedan.
Fältet används på två sätt:
1. Fritt format. Sökning sker alltid bland efternamn, förnamn och anknytningsnummer. "karl"
hittar alla som heter Karl... i förnamn och alla som heter Karl... i efternamn. "L K" hittar alla
som har ett förnamn som börjar på L och ett efternamn som börjar på K. "491" hittar alla
anknytningsnummer som börjar på 491.. (och även för- och efternamn om det mot
förmodan finns någon som heter 491...).
2. Sök bland Sökorden genom att skriva "!" först. D v s, "!ekon" hittar alla som har Ekonomi...
som sökordsegenskap.

Sökresultatet visas på samma sätt som om detaljsökning använts.
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4.2 Detaljsökning - Sök internt
Anm: Minst ett fält måste fyllas i vid sökning.
Anm: Bilden nedan visar sökning m h a organisationsträd.

4.2.1 Sökning på för- och efternamn
Vid sökning på för- och efternamn sker sökning även mot den alternativa stavningen för dessa
namn.
Exempel: En person heter Bert Carlzon och är inlagd i persontabellen med detta namn. Som
alternativ stavning har Karlsson angetts i ett av de alternativa efternamnsfälten. Om du söker efter
”Ka” (i efternamnsfältet) och ”B” (i förnamnsfältet) kommer ”Carlzon Bert” att hittas.
Du kan även använda jokertecknet ”%” för sökning på delar i namn.
Exempel: ”%son” ger alla namn som innehåller ”..son..”. ”%son” motsvarar alltså egentligen
”%son%”
Du kan också använda jokertecknet ”_” för att söka.
Exempel: ”j_n” hittar alla jonsson och jansson men inte joansson och johnsson då jokertecknet
”_” ersätter exakt ett(1) tecken vid sökning medan ”%” ersätter 0..n tecken i sökvillkoret.
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4.2.2 Fonetisk sökning
Förutom en alternativ stavning kan en ljudhärmande sökning göras på för- och efternamnsfälten.
Denna aktiveras genom att avsluta sökbegreppet (förnamn och/eller efternamn) med paragraf (§).
Ex: Samma Bert Carlzon. Sök efter ”karl§”. Denna sökning hittar namnet Carlzon.
Vid sökning på delar av anknytningsnummer måste du skriva in % efter numret, t.ex. 56%. Detta
ger sökning på alla anknytningsnummer som börjar på 56.

4.2.3 Sökning på Sökord
Vissa personer har sökord kopplade till sig i katalogen. Du kan välja mellan att själv fylla i ett
sökord i inmatningsfältet för sökord eller att markera ett i rullistan med företagets standardsökord
genom att klicka på ”drop-down-pilen” i högerkanten av sökordsfältet. (Om du inte kan skriva in
sökordet manuellt så har företaget valt att bara tillåta standard-sökord).

Det finns tre Sökordsfält i databasen med dessa egenskaper. Hur många som visas och vad de
kallas bestäms av administratören. På bilden är fälten Sökord, Bolag respektive Projekt sökordsfält.
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4.2.4 Sökning i Organisationsträd
Genom att utnyttja möjligheten att söka i organisationsträd kan sökningen skärpas.
Sökresultaten innehåller alla som tillhör vald nivå samt alla underliggande nivåer.
Beroende på installation, visas organisationsträdet på två olika sätt.
Sökning med standardinställning (ursprunglig men ej rekommenderad inställning av
telefonistöd).
Anm: I fältet Organisation visas alltid ”rotnoden”, d.v.s. den högsta nivån i organisationsträdet, då
en ny sökning startas. Noder som har undergrenar visas understrukna.

Sök dig fram till önskad organisationsgren enligt följande:
 Klicka på understrukna länkar i fältet Organisation för att visa nivån under den som nu visas.
Klicka på knappen ”Backa” för att återgå till föregående nivå.
 Välj avdelning att söka på (alternativt sök längre ned i trädet) genom att klicka i markeringen
för önskad rad. Endast en markering per sökning är tillåten.

Sökning med inställning liknande ”utforskaren” (rekommenderad).
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Organisationsträdet visas till höger om sökfälten på samma sätt som filträdet i Windows
”utforskaren”.
Sök dig fram till önskad organisationsgren enligt följande:
Välj avdelning att söka på (alternativt sök längre ned i trädet) genom att markera önskad rad.
Endast en markering per sökning är tillåten.

Två alternativ:



Klicka på Sök. Sökning sker bland alla personer tillhörande avdelningen ”Administration”
samt alla dess underavdelningar.
Dubbelklick ger också samma sökning.

Förfina sökningen genom att fylla i namn eller sökord eller vilket fält du vill innan du dubbelklickar
på raden.

4.2.5 Sökning på anknytning/mobilnummer
Vid sökning på delar av anknytningsnummer måste du skriva in % efter numret, t.ex. 56%. Detta
ger sökning på alla anknytningsnummer som börjar på 56.
Mobilnumret du söker efter kan matas in med valfritt format t.ex.:
070-6543210
0706543210
070 654 32 10
Även i mobilnummerfältet kan sökning ske på delar av numret. Använd % efter numret.
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4.3 Resultat av katalogsökning
4.3.1 Lista med flera sökträffar
Resultatet av en sökning presenteras som en lista om sökningen gav flera poster som resultat. Om
det endast blev ett unikt resultat visas mer detaljerad information direkt (se personinformation
nedan). Formatet på listan skiljer sig åt beroende på administratörens gjorda inställningar men
även på om du är inloggad eller inte när du gör sökningen. Om du är inloggad kan ytterligare
funktioner typ ”Skapa vCard” finnas tillgängliga.
Resultatet av sökningen ”sve k” i snabbsökfältet gav följande resultat. Klicka på raden för den
person du önskar fler uppgifter om (se avsnittet Personinformation nedan).
Presentation om du inte är inloggad:

Presentation om du är inloggad:

Skapa vCARD används om du vill skicka dina kataloguppgifter till en person eller hämta personens
uppgifter till din mobiltelefon.
Aktuella hänvisningar med orsak och återkomsttid visas i Hänvisningsfältet. Hopslagna, s k
aggregerade, hänvisningar markeras med (!). Det betyder att det finns efterkommande
hänvisningar som ligger kant-i-kant eller t o m omlott och att de slagits ihop till en aggregerad
hänvisning. Tiden som visas i det fallet är den aggregerade hänvisningens sluttid, vilket också är
den tid som påringande får uppspelat som återkomsttid.
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4.3.2 UCC och linjestatus
Om företaget har UCC-tjänsten (Unified Communication and Collaboration) indikeras
huvudanknytningen med före anknytningsnumret. UCC, eller forking, som det också kallas,
betyder att personen har en eller flera slavanknytningar kopplade till en masteranknytning.

Observera, sökning på en av slavanknytningarna ger huvudanknytningen som resultat. För att få
slavanknytningen som sökresultat krävs att den lagts upp som en separat katalogpost.
Om företaget har linjestatus-tjänsten visas om anknytningarna är upptagna (röda telefoner),
lediga (gröna) eller okända/ej nåbara (svarta). En mobil anknytning är ej nåbar om den är avslagen,
t ex.

4.3.3 Personinformation
Personuppgifter finns samlade i bilden ”Personinformation”. Den information som presenteras
skiljer sig åt beroende på de inställningar som gjorts vid installationen och av administratören och
dessutom på om du själv är inloggad eller inte.
När du är inloggad kan möjlighet att sända meddelande till den sökta personen finnas om ditt
företag har det tillvalet.
Om funktionen Bild i
telefonistöd finns installerad
visas en bild på personen
(eller åtminstone den bildfil
som finns kopplad till
katalogposten).
Fält som har en
understrykning har också en
funktion som aktiveras genom
att klicka på fältet. T ex om
Sökord finns som ett av
resultatfälten kan du klicka på
det understrukna och få fram
personens alla sökord i ett
separat fönster.
Om fältet organisation finns
kan så man klicka på det understrukna för att göra en hitta andra med samma
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organisationstillhörighet.
Klick på E-mail fältet aktiverar den epostklient som ev. finns i den dator sökningen görs från.
Kataloguppgifterna kan skrivas ut.
Om administratören öppnat
möjligheten, kan du med
knappen Visa hänv se dina
kollegors framtida (bokade)
hänvisningar i en kalendervy.
Du kan välja att se 1, 2, 5, 7
eller 30 dagar framåt. Färger
används för att visa skillnaden
mellan hård, mjuk och
specialhänvisning.
Olika färger symboliserar
hård, mjuk resp. specialhänvisning. Skillnaden mellan
dem förklaras under avsnittet
Ny hänvisning.
Om du är inloggad och administratören öppnat möjligheten kan du använda vCARD till att
uppdatera din eller kollegans kontaktbok i mobilen.
Det går också att skapa egna meddelanden och skicka på valfritt sätt (Telefonistöd, fax, SMS eller
E-post). Endast tillgängliga val går att aktivera. I alla fyra meddelandetyperna kan du lägga till en
”sidfot”, som är en personlig rad längst ner i meddelandet. För SMS och e-post är mobilnumret
och e-postadressen fördefinierade som förslag, som går att ändra eller ta bort.
Vid installation av Telefonistöd bestämmer företaget om den egna E-postadressen och det egna
mobilnumret ska användas som avsändaradress för E-post respektive SMS. De hämtas i så fall ur
katalogen. Det betyder att ett SMS, som du skickar från Telefonistöd, ser ut att komma från din
mobil. Svarar personen på SMS:et kommer det till din mobil. På motsvarande sätt fungerar det
med E-post. Även om du sänder E-posten från Telefonistöd kommer ett svar att levereras till din Epostadress, som angetts i katalogen.
Om inte de egna adresserna används, ser E-post och SMS ut att komma från en central adress, lika
för alla på företaget. I det fallet kan du använda "Sidfot" för att skicka med en personlig notering.
Sidfotstexten som föreslås för SMS och e-post kan ändras eller tas bort under Inställningar.
Tryck på OK för att sända. Du får en kvittens på att meddelandet är sänt.

4.4 Dolda uppgifter - Visningsprofiler
Företagsadministratören kan bestämma att vissa fält för utvalda personer (eller alla) ska vara
dolda. Om till exempel mobilnumret saknas till en person kan det bero på att just den personen
har en visningsprofil som inte tillåter mobilnumret att visas.
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Det går inte att söka på ett dolt fält. Däremot går det alltid att maila och/eller SMS:a till personer
som har dolda mailadresser och/eller mobilnummer. Men de dolda uppgifterna visas aldrig i
meddelandedialogerna för den som sänder meddelandet.

18 (39)

006-OPI-MARVIN-01SE Rev S

5 Meddelanden
För att alla meddelandefunktioner skall vara tillgängliga måste telefonistödsversionen vara Tillägg
eller Schema.

5.1 Hämta meddelande
Om du har olästa meddelande blinkar en röd ”diod” vid ”Hämta” i menyn.
Klicka på ”Hämta” för att se dina meddelanden.
Klicka på meddelandetexten för att få fram hela meddelandet.
För att ta bort ett eller flera meddelanden:
 klicka i kryssrutan framför respektive meddelande
 klicka därefter på Ta bort-knappen.
Meddelanden tas bort automatiskt ett antal dagar efter att de lästes. Denna tid är inställd av
systemadministratören.

5.2 Avsända meddelande
Under "Avsända" finns en lista på alla meddelande som du sänt. Dubbeltryck på ett meddelande
för att få mer information. Det finns en Skapad-tid, när du tryckte på OK, och Sänt-tid, som anger
när meddelandet lämnade Marvin.
Om det är ett SMS kan du dessutom se om det blivit levererat (OK) eller ej (Not OK) till
mottagarens mobil. Ett SMS kan t ex inte levereras om mobilen är avslagen mer än tre dygn och då
kommer det att bli No OK.

5.3 Kataloginformation
Denna information visas för telefonisten i din katalogpost. Om en giltighetstid anges tas
meddelandet/informationen bort automatiskt. Om ingen tid anges, ligger det kvar tills du eller
telefonisten tar bort det.
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5.4 Till medarbetare
Se avsnittet Personinformation.

5.5 Till Telefonist
Fr.o.m. version 3.0 kan man från Telefonistöd skicka E-postmeddelanden till telefonist. Denna
funktion kan stängas av administratören och visas i så fall inte i menyn.

Funktionen används på samma sätt som vanlig e-postsändning förutom att destinationen är
förvald till telefonisternas gemensamma e-postadress.
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6 vCARD
vCARD är en standard för att sända och ta emot kataloguppgifter. De flesta mobiltelefoner kan ta
emot vCARD som SMS. När vCARD-SMS:t tas emot får man frågan ”Vill du lägga in detta i
telefonboken?” eller något liknande.
Telefonistöd stöder att
(1) Du skickar ditt vCARD till en vald persons mobiltelefon
(2) Du hämtar en persons vCARD till din mobiltelefon
Det måste alltså finnas ett giltigt mobilnummer i katalogen för destinationen för att funktionen ska
kunna användas.

Ett vCARD kan inte vara längre än 160 tecken. Om det är längre får du en varning så att du kan
kryssa bort data som inte får plats. Det går naturligtvis att dela upp ett för långt vCARD och skicka
två.
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7 Hänvisning
Hänvisningsfunktionen finns i både Tilläggs- och Schemaversionen av Centrex Telefonistöd.

7.1 Aktuell hänvisning

Klicka på texten i Hänvisningsfältet för den aktuella hänvisning du vill ändra eller se mer uppgifter
om.
För att ta bort en pågående hänvisning:
 klicka i kryssrutan framför respektive hänvisning
 klicka på Ta bort-knappen.
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7.2 Schema

För att ta bort en eller flera hänvisningar:
 klicka i kryssrutan framför respektive hänvisning
 klicka på Ta bort-knappen.

För att ändra eller se alla uppgifter i ett schema tryck på texten i hänvisningsfältet. Hur du ändrar
beskrivs i avsnittet Ny hänvisning. Där finns också möjlighet att Ändra tillstånd. Ett aktivt schema
kan blockeras och vice versa. T ex kan man vilja blockera ett schema tillfälligt under en semester
eller en udda helgdag.
För att ta bort ett schema:
 klicka i kryssrutan framför respektive schema
 klicka på Ta bort-knappen.
Knappen Visa hänv. ger en
översiktsbild, kalendervy, av
framtida hänvisningar. Välj
mellan 1, 5, 7 eller 30 dagar
framåt. Olika färger symboliserar hård, mjuk resp.
specialhänvisning.
Skillnaden mellan dem
förklaras under avsnittet Ny
hänvisning.

23 (39)

006-OPI-MARVIN-01SE Rev S

7.3 Ny hänvisning

7.3.1 Orsak
Välj den orsak som din anknytning skall
hänvisningskopplas med. Om hänvisningstypen
har ett standardvärde så visas denna tid inom
parentes. En hänvisning som aktiveras utan
sluttidpunkt får alltid detta värde.

7.3.2 Specialhänvisning
Observera att hänvisningsorsakerna fr o m 10-19
är reserverade för s k special-hänvisningar. Det
finns två typer av specialhänvisningar:
1) Direkt. Omstyrningsdestinationen
(telefonnumret) är "hårdkodad" och lika för
alla. Ex.: Röstbrevlåda och växel.
2) Indirekt. Destinationen hämtas ur katalogen i
det fält som systemadministratören definierat. Varje användare kan då ha egna
omstyrningsdestinationer, som dessutom kan ändras av användaren själv eller via
katalogadministratör. Ex.: "Via Info1" betyder att omstyrning sker till det nummer som finns i
Info1-fältet.
Observera att det går att rada upp två destinationer efter varandra, t ex "Mobil1/Info8". Först
läggs omstyrning till numret i Mobil1 in. När den sedan upphör läggs en ny omstyrning in till
numret i Info8.
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Systemadministratören bör markera vilka som är vilka för att underlätta användning. I figuren
ovan markeras direkta av asterisk * och indirekta av **aktuellt katalogfält.
Anm: En specialhänvisning är egentligen en medflyttning av telefonen i Centrex. En
specialhänvisning kan aldrig direkt ersätta en befintlig hänvisning. Den befintliga hänvisningen
måste först deaktiveras för att specialhänvisningen ska börja gälla.
Anm: Specialhänvisning utförs alltid som en fördröjd hänvisning.
Anm.: Specialhänvisningar är alltid hårda i den meningen att påringande alltid styrs om, men de
visas som Spec.

7.3.3 Hård hänvisning
En ”hård” hänvisning stänger telefonen (anknytningen). Att anknytningen stängs innebär att en
påringande får ett hänvisningsbesked (gäller ej alla hänvisningskoder) uppläst av talmaskinen och
får valet att kopplas till telefonist eller röstbrevlåda. I katalogen visas hänvisningen som Hård alt.
Stängd för telefonister och kollegor som har tillgång till Plus-appar eller Telefonistöd.
Observera, att eftersom anknytningen stängs påverkas alla personer som eventuellt delar
anknytning. Typexemplet är lärarrum och liknande, där många personer delar telefon. I såna fall är
det kanske inte alltid lämpligt att använda hård hänvisning.

7.3.4 Mjuk hänvisning
En ”mjuk” hänvisning stänger aldrig telefonen. Den påverkar endast hänvisningsinformationen i
katalogen. Telefonister och användare av Centrex Plus-appen och Telefonistöd ser hänvisningen
som Mjuk alt. Öppen.
Den enda skillnaden mot hård hänvisning är alltså att telefonen är öppen och personen kan själv
välja att svara eller inte när det ringer. Följaktligen får en person som ringer till en mjukt hänvisad
person med direktnumret, inget talbesked om att personen är hänvisad. Ringsignalen går fram och
de sökte väljer själv att svara eller inte.
Mjuk hänvisning kan t ex kombineras med "Vidarekoppling till telefonist vid ej svar", då ser
telefonisten den mjuka hänvisningen när påringande (efter x signaler) styrts om till telefonist.

7.3.5 Koppla in Datum
Ange det datum, som hänvisningen skall starta. Behöver inte anges om hänvisningen ska börja
gälla omedelbart. Datum kan anges med år (åååå-mm-dd) eller endast med månad och dag (mmdd). Observera att denna funktionalitet, fördröjd hänvisning, kräver Schema-versionen av
telefonistöd.

7.3.6 Koppla in Tid
Anges för tidsorsaker endast om hänvisningen inte ska börja gälla omedelbart. Skall denna
hänvisning gälla ett visst datum, anges både datum och klockslag för inkoppling. Tid anges enligt
formatet tt:mm. Liksom i fallet Koppla in Datum ovan krävs Schema-versionen av telefonistöd.
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7.3.7 Återkomst Datum
Ange det datum, som du vill att hänvisningen skall upphöra. Behöver inte anges för tidsorsaker,
som skall gälla innevarande datum. Datum kan anges med år (åååå-mm-dd) eller endast med
månad och dag (mm-dd).

7.3.8 Återkomst Tid
Anges för tidsorsaker. Skall denna hänvisning gälla ett visst datum, anges både datum och
klockslag för återkomst. Tid anges enligt formatet tt:mm. Om återkomsttid utelämnas gäller i vissa
fält en förutbestämd tid (default-tid), som är olika från fall till fall. Om det finns en tid inom
parentes Lunch (45 min) så är det den som gäller.

7.3.9 Autourkoppling
Sätt en markering här om du vill att hänvisningskopplingen skall tas bort när tiden för hänvisning
har passerats, annars utelämna markering. Alla mjuka hänvisningar
kopplas automatiskt ur när de slutar att gälla.
Anm: I vissa system sker detta automatiskt och då visas ej denna ruta.

7.3.10 Information till telefonist
Lägg in extra information här som du vill att telefonisten skall se till denna hänvisning. Telefonisten
kommer att se informationen när någon ringer på din hänvisade telefon och styrs om till telefonist.
Obs, telefonisterna har också möjlighet att lägga in meddelanden från telefonistplatsen. Då kan du
se här vad de lagt in.
Informationen tas bort när hänvisningen tas bort (gäller även om du gör #23# själv på telefonen).

7.3.11 Schemaläggning
För att kunna schemalägga eller göra fördröjda hänvisningar krävs att telefonistödsversionen är
Schema.

7.3.11.1 Periodicitet
Återkommande utförande innebär att en viss hänvisning läggs in flera gånger med ett visst
intervall. Det finns flera typer att välja mellan:
 Dagligen
 Vardagar
 Varje vecka (på veckodag som startdatum anger, t.ex. ledig fredag varje vecka)
 Varannan vecka (på veckodag/veckonummer som startdatum anger)
 Varje månad (på datum som startdatum anger)
I alla dessa fall måste Koppla in-tid/Koppla in-datum anges.
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7.3.11.2 SchemaSlut
Här skriver du in det datum som schemat ska sluta gälla. Schemats stardatum blir det datum som
skrivs i fältet ”Koppla in Datum”. Om du valt en periodicitet och inte fyller i SchemaSlut Datum
kommer schemat att gälla tills vidare.

7.3.11.3 Viktigt om hänvisning från schema
Prioritet mellan hänvisningar för schema funktion är:
 Låg Prioritet: Alla klockstyrda hänvisningar
 Högst prioritet: Alla datumstyrda hänvisningar
Exempel: Om anknytningen har ett schema med lunch varje dag mellan klocka 12 och 13 kan han
göra ett schema med ”semester” en viss vecka. Detta schema kommer att ”vinna” över
lunchkopplingen så att telefonbeskedet alltid blir semester.
En hänvisning inlagd från telefonen eller av telefonist blockerar alltid schemahänvisningar till dess
den deaktiveras eller att hänvisningskoden överensstämmer med schemat. Detta innebär att om
anknytning kodar in ”Tjänsteärende” på telefonen och schemafunktionen senare ska göra en
hänvisning för ”Sammanträde” så kommer den senare ej att utföras.
En ny schemalagd hänvisning (med samma eller högre prioritet) kan skriva över en gammal utan
att den gamla behöver tas bort innan. Om du gör så ligger alla tillfälliga meddelanden kvar.
Om flera schemapositioner med samma aktiveringstid skrivs in kommer den hänvisningskod som
har högst prioritet att utföras.
Anm: Skriv inte in flera schemapositioner med samma aktiveringstid och hänvisningar med
samma prioritet. Schemat kan ej prioritera detta val.
En hänvisning måste ha en varaktighet på minst 5 minuter.
När schemafunktionen är aktiv kommer eventuella medflyttningar gjorda på telefonen att
underordnas schemat, d.v.s. om telefonen medflyttas av anknytningen till ett annat nummer och
schemafunktionen hänvisningskopplar telefonen, t.ex. på lunch så ”döljs” medflyttningen.

7.3.12 Spara
När ny hänvisning är inskriven, tryck på Spara så läggs den in i hänvisningsdatorn.

7.3.13 Återställ
Om du trycker på Återställ försvinner icke sparade inmatningar och sidan återtar det utseende den
hade när man öppnade den.
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8 Medflyttning/vidarekoppling
Välj typ av medflyttning/vidarekoppling som skall aktiveras. De typer som finns är medflyttning
(*21*nr# på en anknytningstelefon), vidarekoppling ej svar (*61*nr#) och vidarekoppling vid
upptaget (*67*nr#).

Vilka Registrerade nummer i katalogen, som är möjliga att vidarekoppla till, bestäms av
administratören vid installationen av Telefonistöd. Numren hämtas direkt ur din katalogpost.
Aktivering av medflyttning/vidarekoppling till registrerat nummer:
 Välj typ av medflyttning/vidarekoppling från rullistan
 Välj nummer med OK-knappen
Vid vidarekoppling till Annat nummer, kom ihåg att ange linjekoden "00" (dubbel-nolla) samt
riktnummer (och ev. landsnummer) före numret vid medflyttning utanför Centrexväxeln.
Exempel med linjekod 00:
Lokalsamtal:
Till annat riktnummer/mobil:
Till utlandet:

00495382
000702495382
000043353123456
(linjekod, landskod, riktnr utan nolla, abonnentnr)

Aktivering av medflyttning/vidarekoppling till annat nummer:
 Välj typ av medflyttning/vidarekoppling från rullistan
 Skriv in numret i nummerfältet, ”Annat nummer”
 Klicka på OK
Det kommer inte att synas i Telefonistöd att din telefon är medflyttad.
Vid borttagning av en medflyttning måste man ange vilken typ av medflyttning man avser.
Borttagning av medflyttning/vidarekoppling:
Välj medflyttningstyp i rullistan
 Klicka på Ta Bort
 Du får nu ett meddelande om att vidarekopplingen/medflyttningen är borttagen.
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9 Inställningar
För att förenkla för användaren finns ett system för att spara inställningar för användaren. Dessa
nås via länken ”Inställningar” i vänsterpanelen.
Inställningarna sparas i form av en s.k. ”cookie” på datorn och följer inte med användaren om
denne byter dator.

Om någon av inställningarna, som visas här, saknas beror det på att funktionen valts bort vid
konfigureringen av Telefonistöd.

9.1 Startsida
Välj här vilken sida som ska visas direkt efter inloggning. Vald sida visas också vid aktivering av
snabbknappen ”Startsida”.
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9.2 Förvald meddelandetyp
Välj vilken meddelandetyp, Telefonistöd, Epost, SMS eller fax, som ska vara förvald när ett
meddelande ska skickas till en kollega.

9.3 Sidfot i SMS och e-post
Det finns en möjlighet att ställa in vilken sidfot (information längst ner i meddelandet), som ska
bifogas alla mail och SMS. Det kan till exempel vara det egna namnet, mobilnummer eller
mailadress.
Om Telefonistöd är konfigurerat så att det egna mobilnumret anges som avsändare när SMS
skickas, kan det vara onödigt med mobilnumret i sidfoten. Samma gäller om "Reply to-address"
används vid sändning av mail, då behövs inte den informationen i sidfoten.

9.4 Katalogsökning
Här kan användaren ställa in standardvärdet för hur många sökträffar som ska visas per
katalogsökning. Detta värde fylls i motsvarande ruta i katalogsökningssidan när denna sida öppnas.

9.5 Snabbhänvisningar
Användaren kan ange upp till sex snabbhänvisningar som visas i listen för snabbknappar. Endast
omedelbara tidsstyrda hänvisningar kan användas.

Varaktighet anges alltid i minuter. Den egna texten visas som snabbknapp om den fyllts i.

9.6 Snabbknappar
Längst ner på alla sidor i telefonistöd visas en list med snabbknappar. Förutom de egna
snabbhänvisningarna visas en knapp ”Startsida” som leder till den inställda startsidan, och en
knapp ”Ta bort hänvisning” om personen har en aktiv hänvisning.
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9.7 Spara inställningar
För att spara/utföra ändrade inställningar tryck på knappen ”Spara”.

9.8 Ändra katalogdata
Om du vill begära ändring av dina uppgifter i katalogen kan du använda ”Ändra katalogdata”.
OBS denna funktion finns bara om företaget har valt att installera den

Det finns två sätt att ändra sina uppgifter (företaget kan ha bara det ena sättet eller båda sätten
beroende på val som gjorts vid installationen):
1) Indirekt via epost till katalogadministratören med knappen "Uppdatera via epost", som
genererar ett mail till den adress som lagts in av administratören. Kommentarsfältet kan
användas för att skicka med ett meddelande till katalogadministratören.
2) Direkt i katalogen med knappen "Uppdatera direkt". Ändringar som görs på detta sätt syns
direkt i katalogen. Endast de fält som är markerade med "*" går att ändra på detta sätt. Det är
företagets administratör som bestämmer vilka fält som ska vara direkt ändringsbara.
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Om nummerfälten, mobil t ex, är öppna för direktändring gäller att endast siffror godkänns, men
det formateras när man sparar. Ex.: inskrivet "0705891444" blir "070-589 14 51".
För att ändra sökord (Ärende) trycker man på länken i fältet:

-

-

Dina ursprungliga sökord: De sökord som finns i katalogen just nu
Dina sökord: här kan du lägga till sökord, antingen med egen fritext, om administratören
öppnat den möjligheten, eller via fördefinierade, fasta, sökord. Du kan också ta bort
sökord.
Välj huvudsökord: markera ett sökord och tryck på knappen för att ändra huvudsökord.
Huvudsökord markeras med "!" och är det högst prioriterade sökordet, d v s om någon
söker på Assistent presenteras de med Assistent som huvudsökord överst i sökresultatet.

Tryck "Ok" när ändringarna är gjorda. Obs, katalogen uppdateras inte förrän "Uppdatera
direkt" trycks på nästa sida.

9.9 Ändra bild
Om tillvalet "Ändra bild" är inlagt finns möjlighet att ladda
upp en egen bild (på sig själv...). Bilden visas sedan när dina
kollegor söker upp din katalogpost.
"Systembild" är den bild som visas om ingen "Privat bild" är
uppladdad. Systembilden kan t ex vara ett foto av rätt
person, men fotot läggs upp av administratör och man
tillåter inte personerna att själva ladda upp foton.
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9.10 Ändra lösenord
För att ändra lösenord för den inloggade personen används knappen längst ner på
inställningssidan. Om automatgenererade lösenord är installerat finns det en knapp "Skapa
lösenord". Fyll först i gamla lösenordet och tryck sen på den.

Om inte automatgenererade lösenord finns eller används anges först det gamla lösenordet och
sedan det nya två gånger. Det nya lösenordet skickas ut till den mobil och/eller den e-postadress
som är lagrad i katalogen. Denna funktion kan också väljas bort av administratören.
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10 Lyncintegration
Om företaget har presence-integration mellan Lync och Marvin visas statusinformationen från
Lync i Telefonistöd.
I Presence-kolumnen, eller vad den har namngetts till, visas för alla användare/kollegor som har
Lync:
Online
Away/Be Right Back
Busy/-in-a-call/-in-a-meeting/-in-a-conference
Do not disturb
Offline/Unknown/None

Tillgänglig
Ej tillgänglig
Upptagen
Stör ej
Status är okänd

Om Do not disturb är konfigurerat så att den styr hänvisning syns en hänvisning parallellt med
statusen i sökresultatlistan.

I detaljinformationen för varje person syns följande:

Observera, vilka kolumner och vilka texter texterna som visas är konfigurerbart så det kan se
annorlunda ut.
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11 Sekreterarfunktionen
11.1 Sekreterare i Telefonistöd
Sekreterarrollen i Telefonistöd tillåter att sekreteraren, via sin vanliga inloggning i Telefonistöd, får
möjlighet att
- hänvisa/schemalägga hänvisning
- ändra katalogdata
åt kollegor (katalogposter) i samma organisationsgren
Om sekreteraren är placerad högst upp (i rotnoden) finns alltså möjligheten att hänvisa och
administrera katalogdata för alla personer i katalogen.
framför namnet indikerar att personen har tillgång till sekreterarfunktionerna, se 1) i bilden
nedan.
Obs! Av funktionerna ovan har sekreteraren bara tillgång till de funktioner som alla andra
användare har rättighet att utföra för sina egna katalogposter. Skillnaden är att sekreteraren kan
utföra funktionerna för andra katalogposter än sin egen i och i vissa fall för flera katalogposter
samtidigt.
Sekreterarfunktionerna hittas i sökresultat->personinformationen för alla personer som kan
administreras, se 2):
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11.2 Hänvisa eller ta bort hänvisning
Sök upp personen som ska hänvisas eller få en hänvisning borttagen och välj "Hänvisning" i
detaljinformationen för personen (se ovan). Om bara en person ska hänvisas gör precis som
vanligt, enligt kapitlet om hänvisningar.
Om det är flera personer som ska ha samma hänvisning utgår man från en av personerna, det
spelar ingen roll vilken, och använder knapparna "Välj grupp" och "Utför":

1) Gör inställningarna som hänvisningen och/eller schemat ska ha
2) Välj "Välj grupp"
3) Listan som kommer upp innehåller de personer du har rätt att utföra hänvisningen på. OBS,
om personer saknas i listan kan det bero på att de har hemligt nummer eller att de finns i en
annan anknytningsgrupp. Om olika anknytningsgrupper används måste varje sådan grupp
hänvisas för sig. Det är katalogadministratören på företaget som har möjlighet att ändra
anknytningsgrupper.
4) Kryssa för de personer som ska hänvisas och välj "Ok". Listan stängs och huvudbilden blir aktiv.
5) Välj "Utför" -> Klart.
Samma hantering gäller för Ta bort hänvisning på en grupp. Ta bort schema för en grupp går inte.

11.3 Ändra katalogdata
Sök upp personen och välj "Ändra katalogdata". Dialogen Ändra personlig information visas. Se
avsnittet om Ändra katalogdata (under Inställningar) för anvisningar om hur de ska fyllas i.
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11.4 Slå på/av sekreterarfunktionen
Sekreterarfunktionen är licensstyrd. Om företaget har sekreterarlicenser från Telia kan
katalogadministratören slå av och på funktionen för personer som har tillgång till Telefonistöd.
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12 Installera Telefonistöd som sökmotor i webbläsaren
Om din webbläsare tillåter kan du enkelt installera Telefonistöd som en sökmotor i webläsaren. Då
har du alltid möjlighet att göra snabbsökningar i företagskatalogen.
Installationen görs automatiskt om du trycker på på en Telefonistödssida. Om webbläsaren
tillåter installationen dyker “Marvin” upp som ett val. Obs, du får själv välja om du vill att Marvin
ska vara den som visas först (Standard) eller om den ska finnas längre ned i listan om du har flera
sökmotorer.

Sökmotorn Marvin används sen på två sätt:
1. Fritt format. Sökning sker alltid bland efternamn, förnamn och anknytningsnummer. "karl"
hittar alla som heter Karl... i förnamn och alla som heter Karl... i efternamn. "491" hittar
alla anknytningsnummer som börjar på 491.. (och även för- och efternamn om det mot
förmodan finns något sånt).
2. Sök bland Sökorden genom att skriva "!" först. D v s, "!ekonomi" hittar alla som har
Ekonomi... som sökordsegenskap.
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