Bruksanvisning for mobil app i Bedriftsnett
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1. Mobil app for nytt Bedriftsnett Innlogging
Mobil app for Bedriftsnett skal gjøre bruk av tjenesten enklere for brukere med mobiltelefon.
Brukere kan betjene personlige samtaler og samtaler via hovednummer/svargruppenummer som
vedkommende er logget inn på. Generelt kan bruker sette alle innstillinger fra mobil app, tilsvarende som
under ”Personlig side” på din brukerportal.
Mobil app kan lastes ned fra Apple Store for iPhone – søk opp ”NextGentel” og velg appen ”NextGenTel Mobilt
Bedriftsnett”. Det kreves min. iOS versjon 7.0 eller nyere.
Eller fra Google Play for Android enheter - søk opp ”NextGentel” og velg appen ”NextGenTel Mobilt
Bedriftsnett”. Det kreves min. Android versjon 3.2 eller nyere.

2. Kontakt person
Inneholder:
•
•
•

Intern, ekstern og privat katalog med kontakter.
Søkefelt ”Søk og ring” søker opp kontakter fra samtlige kataloger.
Bruker kan utføre ”klikk for å ringe” ved å klikke på valgt person og deretter telefonsymbolet
for ønsket telefonummer eller kortnummer. Samtale settes opp, hvor bruker ringes opp før
samtale etableres med valgt kontakt.

For oppdatering av kontakter – dra finger ned på skjermen!

3. Status
Når bruker får samtale inn på mobil, må bruker ta samtalen på vanlig måte og deretter åpne ”VPBX
klient” app på mobil.
Bruker trykker på innringer under ”Pågående” samtale, hvor valgene ”På hold”, ”Viderekoble” og
”Legg på” dukker opp.
Under ”Log” kan bruker se historikk på inn-/utgående samtaler, samt tapte anrop.

3.1 Viderkobling av samtale
Trykk på ”Viderkoble”, velg kontakt (nummer til kontakt dukker opp i eget felt) og trykk ”Samtale” og samtalen
viderekobles.
Bruker kan også sette samtale ”På hold” eller ”Legge på” og avsutte samtale.

4. Kalender i app
4. 1 Ved bruk av kalender i Bedriftsnett
Kalender app er brukers private kalender i Bedriftsnett. Sentralbordet ser brukers avtaler i kalender i
form av en status: Tilgjengelig, Møte, Opptatt, På reise, Ferie, Permisjon, Ikke tilgjengelig, Syk,
Personlig, Lunsj.
NB! Avtaler som legges inn i mobiltelefonens opprinnelig kalender vises ikke overfor sentralbordet.
Gå inn på ”Meg” og deretter ”Personlig kalender”.
Trykk på ”Lag nye hendelse”.

Velg type status og tilgjengelighet, samt tidspunkt for avtalen.
Husk å trykke på ”V” tegnet for å lagre hendelse.

For å slette en avtale som er lagt inn via kalender app må bruker ”trykke og holde nede” på selve
avtalen som er lagt inn i kalender.

4.2 Ved bruk av Outlook/Exchange
Dersom Bedriftsnett løsning er satt opp mot Outlook/Exchange vises disse avtaler i sentralbordet, da
Exchange synkroniserer til kalender i Bedriftsnett og ikke omvendt. Det betyr at avtaler bør legges
inn i Exchange eller mobiltelefonens opprinnelig kalender.
NB! Avtaler som legges inn i kalender app oppdaterer ikke Outlook/Exchange.
Det er en begrensing i Outlook ved opprettelse av avtaler i kalender. Når avtale legges inn Outlook er
det kun 4 ulike status å velge mellom når avtale legges inn i kalender, og som vises i sentralbordet,
mens Bedriftnett støtter 10 ulike status: Tilgjengelig, Møte, Opptatt, På reise, Ferie, Permisjon, Ikke
tilgjengelig, Syk, Personlig, Lunsj. Det er derfor viktig at Bedriften definerer disse 4 ulike status i
Outlook likt med alternativene i Bedriftsnett.
Eksempel: Møte, Opptatt, Ferie, Syk.

5. Svargruppe
Bruker kan enkelt logge seg inn og ut av svargrupper via mobil app.
Om det er tatt i bruk mange svargrupper i selskapet kan bruker enkelt søke opp svargrupper
vedkommende er medlem av, forså melde seg inn og ut av disse.

6. Meg
Her kan bruker endre sin ringeprofil. Man kan også legge til/endre tekst på alle andre felt, samt
endre passord. I tillegg kan bruker velge/endre sin personlig velkomstmelding og personlig meny.

6.1 Endre ringeprofil
For å endre ringeprofil, så må bruker gå inn på ”Meg” og velge ”Tilgjengelighet” og ønsket profil.
Dersom bruker ønsker å redigere ringeprofilen må bruker trykke på ”penn” øverst i skjermbilde. Husk
å trykke på ”V” tegnet for å lagre endringer i ringeprofil.

6.2 Endre personlig velkomstmelding og personlig meny
Bruker kan velge/endre sin personlig velkomstmelding eller meny under ”Meg” og ”Personlig
sekretær”.
NB! Personlig velkomstmelding og meny i mobil app er tilsvarende som ”Min svartjeneste” under
”Personlig side” på brukerportal.

Under ”Sjekk listen” kan bruker velge mellom sine personlige velkomstmeldinger som er forhånds
laget.

Dersom bruker har en egen personlig velkomstmeny med flere valg aktivert kan bruker sette opp
ulike valg for hva som skal skje med samtale når innringer trykker valg 1, valg 2 osv.

