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2 Om Centrex Plus
Centrex Plus*) är en app till iOS och Android som
har direkt-anslutning till företagskatalogen i Telia
Centrex Maxi.
Appen gör det möjligt att










söka personer eller funktioner i katalogen
få kataloguppgifterna on-line och spara i
telefonens adressbok eller
ringa/sms:a/maila direkt.
se kollegornas hänvisningar med
återkomsttid.
se "presence" m m information från Lync
om integration med Lync finns (Lyncstöd)
hänvisa, stänga telefonen, med en
knapptryckning
enkelt logga in/ur i svarsgrupper
enkelt ringa favoritnummer
vidarekoppla anknytningsnumret
lägga upp scheman för frånvaro med
hänvisning av telefonen och meddelande
till växeln

Med Centrex Plus behöver man aldrig använda
"*#-koderna" för hänvisning och vidarekoppling i
telefonerna.

*)

Observera att appen heter Centrex + på AppStore.
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3 Använda Centrex Plus
3.1

Aktivering - Komma igång

För att komma igång krävs alltid en företagslicens som Telia Centrex lägger in. För att börja
använda appen krävs
1) iOS: Centrex Plus finns på
Apple iTunes AppStore på
Trimums konto under namnet
Centrex + och laddas ner
gratis.
Android: Centrex Plus finns på
Google Play på Trimums konto
under namnet Centrex Plus.
Företagets administratör har
möjlighet att skicka ut ett
informations-SMS eller -mail
med en länk till rätt ställe på
AppStore/Google Play.
Appen är gratis, men för att
använda den krävs en
aktivering (se 2 nedan).
OBS: Ladda alltid ner och installera appen först! Den måste vara installerad innan
aktiveringsproceduren påbörjas.
2) Företagets administratör skickar sedan ett aktiverings-SMS/mail till telefonen med en länk
(URL). Observera att aktiveringen är tidsbegränsad. Tiden anges i SMS:et/mailet. Om tiden
gått ut måste ett nytt SMS/mail skickas.
3) Appen använder https för säker kommunikation med Marvin Maxi-servern på Telia. Om
telefonen använder företagets WLAN lokalt måste brandvägg och proxy på företaget tillåta
kommunikation på https-porten 443, annars fungerar det inte. Om porten är spärrad kan
appen bara användas om man slår av WiFi under Inställningar i telefonen och använder
mobilnätet (3G/4G).
4) Aktiveringen är klar när startsidan kommer upp med företagets namn i sökfältet. Under
Mer>Om Centrex Plus ska versionsinformation samt ditt eget namn och anknytningsnummer
finnas
OBS: Här beskrivs standardproceduren med aktivering via SMS eller mail för att komma igång
(autenticera användare). Det finns ett alternativt sätt att autenticera användare automatiskt
med hjälp av företagets eget AD. Den metoden kräver en integration mellan AD och Marvin,
som måste beställas av Telia.
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3.2

Startsidan

1 Uppdatera
Uppdatera statusinformationen och kommande
händelser.
2 Sökfält
Sök fritt på namn, anknytningsnummer eller sökord i
företagskatalogen. Obs, sökord inleds med "!", t ex
"!supp" för sökning efter supportpersoner.
Uppgifter visas om personer som har dold nivå lägre
eller lika med standardvärdet 2. Det värdet kan ha
annat värde per företag.
3 Statusfält
Aktuell "presence", linjestatus och hänvisning.
Hänvisningen kan tas bort med krysset. Presencesymbolerna finns bara om Lyncintegration är
installerad:

Linjestat
4 Snabbknappar/Snabbval
Knappar för att snabbt hänvisa sin anknytning eller
logga in/ur svarsgrupper eller ringa favoritnummer.
Obs, det går att scrolla fältet i sidled om man har många knappar. Vilka knappar som betyder vad
sätts upp under Snabbval.
5 Bevakningslista/Kontakter/Favoriter
Här kan du lägga upp kollegor som du vill "bevaka" speciellt. Tryck på > för att ta upp personens
alla kataloguppgifter.
Tryck på Uppdatera för att uppdatera status.
6 Menylisten
Direktval till menyerna Hänvisa, Vidarekoppla, Snabbval och Mer finns längst ner
7 Hjälp
Hjälp finns alltid uppe till höger.
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3.3

Söka i katalogen

Sökfältet används så här:
1. Sök på namn eller nummer med fritt format.
a. Sökning sker alltid bland efternamn, förnamn och anknytningsnummer.
b. "karl" hittar alla som heter Karl... i förnamn och alla som heter Karl... i efternamn.
c. "%arl" hittar både Jarl, Karl och Charles.
d. "ro ka" hittar Roland Karlsson
e. "491" hittar alla anknytningsnummer som börjar på 491...
2. Sök bland Sökorden genom att skriva "!" först. D v s, "!ekonomi" hittar alla som har Ekonomi...
som sökordsegenskap. Obs, katalogfältet Sökord kan användas och heta olika på olika företag.
Egenskap eller ärende är två vanliga varianter.

Sökresultatet visas i en lista:
I listan visas anknytningsnummer, hänvisningsstatus och
Lyncpresence om Lyncstöd finns som tillval.
Om tillvalet UCC (Unified Communication and
Collaboration) finns, visas en gaffel framför de "masteranknytningar" som har "slavanknytningar" kopplade till
sig. Observera att sökningar på sådana anknytningar
fungerar annorlunda: Om man söker på en
slavanknytning blir resultatet masteranknytningen.
Slavanknytningarna är inte inlagda i katalogen.

Fler kataloguppgifter om personen nås genom att trycka
på pilen. Exakt vilka fält som visas varierar från företag
till företag.
Telefonnummer går att ringa direkt.
Anknytningsnummer kan bara ringas om appen används
på en mobil anknytning.
Mobilnummer går också att SMS:a direkt och
epostadresser att maila. För SMS och epost används
telefonens egna funktioner.
Organisation och Sökord har en speciell egenskap:
Tryck på Sök-knappen för att hitta alla personer i
samma Organisation (eller med samma Sökord).
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Spar som kontakt används om man vill spara uppgifterna i
telefonboken i Iphone/Android. De telefonnummer som
sparas är
-

anknytning - kortnummer i Centrexväxeln
direkt - direktvalsnumret med landsprefix +46
mobil - mobilnumret med landsprefix +46

iPhone kräver exakt träff på alla siffror i numret och klarar inte att skala bort Centrexprefixet,
vilket betyder att telefonens namnuppslag inte fungerar i de fall samtalet (numret) kommer in från
växeln med prefix. Därför läggs direktnumret och mobilnumret också in med Centrexprefixet 00.
När den här personen ringer ditt direktnummer från sin anknytning fungerar alltid namnuppslaget.
Om personen i stället ringt ditt anknytningsnummer (kortnummer) fungerar det också.
Det går naturligvis att själv ändra eller komplettera med det nummer som man tycker saknas.
Visa på första sidan trycker man om man vill lägga upp den här personen i bevakningslistan på
startsidan. Om man lagt till en person ändras funktionen till Ta bort från första sidan, som man
alltså trycker om man vill ta bort personen från bevakningslistan.

3.4

Menyvalen

Hänvisa
Välj orsak från listan och sluttid, samt välj om anknytning
ska vara öppen eller stängd. Med stängd telefon får den
som ringer ett talbesked, t ex "Den du söker är på lunch.
Vill du tala med telefonist, vänta!". Med öppen telefon
kommer det att ringa på telefonen, men informationen
är synlig för telefonister och alla som har tillgång till
katalogen.
Skriv ett meddelande till växeln om du vill ge
telefonisterna någon speciell information..
Om hänvisningen inte ska gälla omedelbart, fyll
Startdatum och/eller Starttid. Det går också att
schemalägga: en gång, varje dag, varje vardag, varje
vecka om man vill.
Det krävs inte att appen är installerad på den mobila
centrexanknytningen. Hänvisningen görs på den
anknytning som appen är knuten till, t ex kan appen vara
installerad på en privat mobil eller en iPad utan telefoni,
men ändå användas för att hänvisa anknytningen.

Vidarekoppla
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Beställ vidarekoppling av anknytningen till vilket nummer som helst. Välj om vidarekopplingen
gäller alltid, vid upptaget eller vid inget svar. Alla tre kan kopplas in, men det måste göras en åt
gången.
Linjekoden "00" ska inte läggas till vid vidarekoppling till externt nummer utanför växeln.
Under Vanliga vidarekopplingar finns de senaste vidarekopplingarna sparade. Där finns också
Centrex röstbrevlåda (0133) och ett telefonnummer hämtat ur katalogen, som kan användas att
vidarekoppla. Vilket nummer ur katalogen som visas bestäms av administratören.
Avbeställ vidarekoppling tar bort aktiva vidarekopplingar. Det finns ett val alla som genererar en
borttagning av alla tre typerna alltid, vid upptaget eller vid inget svar.
På samma sätt som för hänvisningar krävs inte att appen är installerad på den mobila
centrexanknytningen. Vidarekopplingen görs på den anknytning som appen är knuten till, t ex kan
appen vara installerad på privat mobil eller en iPad utan telefoni, men ändå vidarekoppla
anknytningen.

Snabbval
Bestäm funktionen på snabbvalen (snabbknapparna) på
startsidan. Välj Skapa ny om du vill skapa en ny knapp och
därefter en av typerna Hänvisning, Ring nummer eller
Svarsgrupp.
Om du ska ändra eller ta bort en befintlig knapp tryck på
den och gör ändringarna. Ta bort-knappen finns längst ner.
Skapa ny - Hänvisning
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Välj hänvisningsorsak
Ange hur länge*) du blir borta
Ge ikonen ett eget namn.
Skriv ett meddelande till växeln (ej nödvändigt)
Ange om telefonen ska stängas eller vara öppen.
Vill du byta ikon: välj en ny i det lilla biblioteket längst
ner. Valet Overlay kan användas om man vill överlagra
en symbol (+-tecken t ex) på en vald ikon.

Spara sparar det nya snabbvalet.
*)

Det är alltså inte återkomsttid som ska anges. Exempel: Genom att ha en knapp med "60
minuter" är det enkelt att stänga telefonen när man vill och förlänga med ytterligare en timme vid
behov.
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Skapa ny - Ring nummer
Byt ikon och text under ikonen om du vill på samma sätt som
i Hänvisning ovan.
Du kan skriva vilka nummer du vill i Nummer att ringa.
Det finns en lista med standardnummer. Listan innehåller
nummer som kräver ett centrexprefix, 995, om man ringer
från en Centrex Mobil. Röstbrevlådan, 0133, är ett undantag.
Om appen används på en mobil som inte är en anknytning i
Centrex måste prefixet tas bort på de här numren.

Skapa ny - Svarsgrupp
Här skapas tre knappar automatiskt: Logga in, Logga ur och
Kontrollera svarsgrupp.
Byt ikoner och texter under ikonerna om du vill på samma
sätt som i Hänvisning ovan.
I Gruppnummer anger du svarsgruppens huvudnummer
(anropsnummer).
Om du inte vill ha alla tre ikonerna, det kan bli många att
scrolla igenom på startsidan, så måste du först spara alla här
och sen ta upp Snabbvals-menyn från början igen. Där kan
du trycka på den du vill ta bort och sen välja Ta bort längst
ner.
Obs, svarsgruppsfunktionerna kräver att appen är installerad
på den telefon som är anknytning. I det här fallet fungerar
det inte att manövrera anknytningen från en app som körs
på en annan telefon eller iPAD eftersom funktionen
använder uppringning med koder (DTMF) i Centrex.
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Mer
Här finns valen
1) Hänvisningar, som visar dina framtida, schemalagda, hänvisningar.
2) Inställningar, som innehåller en möjlighet starta om och uppdatera data som lagrats
temporärt i telefonen och en möjlighet återgå till fabriksinställningarna av snabbvalen.
3) Om Centrex Plus, som innehåller data om anknytningen, aktuellt versionsnummer på
appens webbsidor och en länk till nyheter om appen.
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3.5

Avinstallera, starta om och av- eller omregistrera appen

Android
En del av appen är webbsidor (html5/javascript).
Som i alla webblösningar "cachas" sidorna.
Normalt behöver man inte tänka på det. Men i
samband med installationer/omstarter etc. kan
ibland vara bra att ladda om webbsidorna
manuellt. Det görs med Uppdatera Centrex Plus
under Mer + Inställningar.
Övriga systemåtgärder görs i Androids inställningar
under Programhanterare (kallas Program eller
Appar i vissa versioner). Där kan man
1. Stanna appen. Det medför bara en vanlig omstart av appen om man startar den från
Skrivbordet därefter.
2. Avinstallera. För att komma igång igen krävs en nedladdning från Google Play och ett nytt
aktiverings-SMS.
3. Rensa data. Detta tar bort registreringen. För att komma igång igen måste man trycka på
aktiveringslänken i SMS:et (eller mailet). Om giltighetstiden har gått ut måste man be att
få en ny aktiveringslänk av administratören.
4. Töm cache. Knappen är ett alternativ till Uppdatera Centrex Plus och medför omladdning
av webbsidor.

1

2

3
4
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iOS
Omstart av webbsidor
En del av appen är webbsidor (html5/javascript). Som i alla webblösningar "cachas" sidorna.
Normalt behöver man inte tänka på det. Men i samband med installationer/omstarter etc. kan det
ibland vara bra att ladda om webbsidorna manuellt. Det görs med Uppdatera Centrex Plus under
Mer + Inställningar.
Omregistrering/Stor omstart
Gör så här för att registrera/aktivera om alternativt göra "stor" omstart av appen:
1) Stoppa Centrex Plus-appen med den vanliga Iphone-proceduren: Dubbeltryck på
"Iphoneknappen" och ta avsluta Plus-appen.
2) Välj sedan Inställningar i Iphone
3) Välj Centrex Plus
4) Aktivera Nollställningsläge
5) Starta Centrex Plus-appen på nytt. Sidan Avregistrering kommer upp med två val:
Avregistrera och Till startsidan.
a. Välj Avregistrera för att börja om helt (finns det inlagda snabbval kommer de att
försvinna). Nästa steg är att klicka på aktiveringslänken i SMS:et eller mailet du fått
tidigare, se ovan. Observera att aktiverings-länken är tidsbegränsad. Är den för
gammal måste du få en ny.
b. Välj Till Startsidan för att starta om med samma aktivering.

1

2

3
4

Avinstallera
Centrex Plus kan tas bort vanligt Iphone-vis, d v s håll nere ikonen och tryck på X när det dyker
upp. För att komma igång igen måste appen laddas ner från App Store och aktiveras på nytt m h a
ett tryck på aktiveringslänken i SMS:et eller mailet. Om giltighetstiden gått ut måste ett nytt SMS
eller mail skickas ut.
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4 Lyncstöd
Om man har Lyncstöd installerat hämtas följande information direkt från Lync och visas i appen
-

Närvaro (presence) visas som röd, grön, gul eller grå boll. Betydelsen av bollarna bestäms av
Lync:

-

Motsvarande text: Busy, busy in-a-call, available, ....etc. Texterna kan variera mellan olika
Lyncinstallationer, i vissa fall finns svenska texter.
Statustexten som användaren själv skrivit in i Lync ("Idag jobbar jag.....")
Platsen (location) som användaren själv valt i Lync ("Skrivbordet")

-

Lyncinformationen visas på flera ställen:
-

på startsidan visas den egna Lyncinformationen, om man har Lync, tillsammans med aktuell
hänvisning i statusfältet.
på startsidan för de kontakter man lagt upp i bevakningslistan
i sökresultat och detaljinformation

5 Linjestatus
Linjestatus (anknytningsstatus) är ett tillval, som beställs hos Telia. Det finns tre olika status: Ledig,
upptagen och okänd. I appen visas dessa som grön, röd eller svart telefon framför
anknytningsnumret. Exempel på ledig anknytning:
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6 Frågor och svar
1) Var hittar jag appen?
Enklast är att företaget SMS:ar ut nedladdningsadressen i App Store eller Google Play. Det
finns en sån möjlighet inlagd. Det går också att själv hitta den genom att söka på Centrex med
Iphones egen App Store-app eller i Play.
2) Är det gratis??
Nja. Appen är gratis att ladda ner, men för att använda den krävs en aktivering, som beror på
ert Telia Centrexavtal hur mycket det kostar.
3) Varför fungerar inte min aktiveringslänk?
Det kan bero på att
o länken är tidsbegränsad och att tiden gått ut (tiden står i SMS:et/mailet). Be att få en
ny.
o min mobil använder företagets WLAN och det är spärrat för https-trafik. Om https inte
tillåts via WLAN måste telefonen ställas in för 3G (dvs, slå av WiFi) om appen ska
användas.
4) Vi använder inte Centrex SMS. Hur göra?
Det går att maila ut aktiveringslänken också.
5) Kan jag installera appen på IPAD eller tablet?
Ja, det fungerar bra. Men i Android tablet är inte utseendet lika bra än... Du behöver också
aktiveringslänken. Maila (eller SMS:a om det är en IPAD/tablet med 3G-anslutning) den så att
du kommer åt länken.
Men observera, det finns några funktioner, Svarsgrupp och Ring nummer, som är gjorda för
att användas på en Centrex Mobil anknytning, men övrig funktionalitet fungerar var som
helst.
6) Kan jag använda appen på flera telefoner samtidigt?
Ja. Ladda ner appen från AppStore/Google Play på alla telefoner som du vill ha den på. SMS:et,
eller mailet, med aktiveringslänken, skickas från administratören bara till den mobil
(epostadress) som finns i katalogen. För att aktivera andra telefoner måste SMS:et (mailet)
vidarebefordras till de andra telefonerna, där du trycker på länken för att aktivera appen för
just den telefonen. Du kan alltså ha appen på många mobiler, men hänvisningar och
medflyttningar gäller alltid bara din anknytning. Svarsgrupp och Ring nummer är gjorda för att
användas på en Centrex Mobil anknytning.
7) Hur byter jag telefon?
Det fungerar som en ny installation: Ladda ner appen i den nya telefonen. Skicka aktiveringsSMS:et (mailet) till den eller, om aktiveringstiden gått ut, be administratören skicka ett nytt.
Tryck sedan på aktiveringslänken.
8) Hur startar jag om appen?
iPhone: Appen stoppas på vanligt Iphone-vis: Dubbeltryck på Iphone-knappen, sätt fingret på
appen och tryck på "-" när det kommer upp. För att dessutom ladda om alla websidor och
rensa cachen gör följande:
Under Iphone-inställningar finns en knapp för Centrex Plus. Tryck på den så kommer det fram
en Nollställningsknapp. Tryck på den och starta sen om Centrex Plus på vanligt sätt. En sida för
avregistrering kommer upp. På den kan du välja mellan Avregistrera och Till startsidan.
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Avregistrera kräver att du trycker på aktiveringslänken igen för att komma igång. Till startsidan
startar om och laddar om alla sidor.
Android: Gå till Centrex Plus under Inställningar + Program. Där finns möjlighet att både stanna
och avinstallera appen.
9) Hur tar jag bort appen?
iPhone: På vanligt Iphone-sätt, dvs håll nere Centrex Plus-knappen, tryck X och välj sen Radera.
Android: Gå till Centrex Plus under Inställningar + Program. Där finns möjlighet att både stanna
och avinstallera appen.
10) Kan någon missbruka appen?
Aktiveringslänken i SMS och/eller mail är personlig och ska inte lämnas till obehöriga. Om
någon annan kommer över din aktiveringslänk och trycker på den så kommer den personen
att kunna hänvisa och medflytta din anknytning samt söka i katalogen. Observera att Telia har
möjlighet att spåra missbruk.
11) Hur gör jag om nån missbrukar min app?
iOS: Kontakta administratören, som tar bort din nuvarande registrering och skickar en ny
aktiveringslänk. Starta om appen, se ovan, och välj Avregistrera när den sidan kommer upp.
Tryck sen på den nya aktiveringslänken.
Android: Kontakta administratören, som tar bort din nuvarande registrering och skickar en ny
aktiveringslänk. Välj Rensa data i Androids Inställningar+Program+Centrex Plus. Tryck sen på
den nya aktiveringslänken.
12) Kan jag skriva in aktiveringslänken i stället för att klicka på den?
Ja, nog går det, men den är fasligt lång och besvärlig. Hela länken måste skrivas in.
13) Det verkar vara mycket webbsidor i appen. Varför?
Dels är det mycket databasaccesser, dels är det enklare att distribuera nya funktioner via
uppdaterade webbsidor än att registrera om nya appversioner, som användarna sen ska ladda
ner. Om det går som planerat kommer Centrex Plus att uppdateras med nya funktioner ganska
snart och de kommer då automatiskt att bli tillgängliga i appen.
14) När jag sparar en katalogpost från Centrex i telefonboken får jag ett par konstiga nummer med
"00" (dubbelnolla) först på personen. Varför?
Dubbelnolla är centrexprefixet. Det behövs inte numera när man ringer ut, men inkommande
samtal presenteras (för säkerhets skull) med dubbelnolla för att det ska vara enkelt att ringa
tillbaka. Vissa telefoner (iPhone mest) klarar inte att hitta personen om hans/hennes nummer
har "00" först och då får man inte namnuppslag när de ringer. Genom att appen sparar
mobilnummer och direktvalsnummer med dubbelnolla också får man alltid namnuppslag när
personerna ringer.
15) Det tar sån tid att komma igång, mer än 10 sekunder. Varför?
Det är en mängd webbsidor som ska laddas över mobilnätet. Webbsidorna är cachade, men
ibland behöver de bytas och det kan ta tid. Sen beror det naturligtvis på vilken hastighet man
har på förbindlesen för tillfället och hur snabb är telefonen.
16) Jag ser varken röda, gröna, svarta telefoner eller Lync-bollar..?
Både linjestatus (telefonerna) och Lyncstatus är tillval, som beställs från Telia. Saknas tillvalen
visas inget.
17) Alternativ nerladdning och aktivering
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Har ditt företag/organisation appen åtkomlig inom sitt Intranät och aktivering via AD hanteras
den som övriga Intranätsappar. Det behövs alltså inget aktiverings-SMS eller mail i det fallet.
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