Bruksanvisning for bruker av Bedriftsnett via web.
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1. Innlogging
Skriv inn URL for innlogging.
Skriv inn brukernavn, passord, verifiserings-kode og trykk innlogging.

2. Konfigurere tjenester på personlig side
Øverst på siden kan bruker velge språk (Norsk eller Engelsk). Her ser også bruker sin aktive profil ved
å trykke på pil ned ved siden av innloggingsnavnet.
Det er tre hovedvalg under din ”Personlig side”: Min profil, Katalog og Logger.

3. Min profil
Under ”Min profil” kan bruker velge 5 undervalg.

3.1 Profilinnstillinger
Ved valg av profilinnstillinger får man tre valg (Min profil, Min exchange og Mine innstillinger), hvor
bruker kan endre og oppdatere sine innstillinger.
Det viktigste ligger under «Mine innstillinger», hvor bruker kan logge seg inn og ut av svaregrupper
som bruker er medlem av. Bruker kan se om det er aktivisert samtalefilter som brukes i
ringeprofilene. Samtalefilter lages og endres under ”Personlig side\Katalog\Samtalefilter”.

3.2 Tilgjengelighet og viderekoblinger
Ved valg av «Tilgjengelighet og viderekoblinger» ser bruker de forskjellige profilene man kan velge
mellom for å sette sin tilgjengelighet og for å styre viderekoblingene på egen mobiltelefon og IPtelefon. Under hver profil spesifiseres hva som skal skje med inn- og utgående samtaler. Hver profil
kan ha et unikt oppsett.
Bruker redigerer disse profilene ved å klikke på den gule blyanten under ”'Rediger”.
For å aktivere ønsket profil kan bruker ringe de kodene som står med rød skrift under ”Stjernekode”,
fra sin telefon. For eksempel ”*871” for å aktivere profilen ”Tilgjengelig”. Eller bruker kan bytte profil
ved å trykke på pil ned ved siden av innloggingsnavnet øverst på førstesiden og velge ønsket ikon og
profil. Ikonet indikerer hvilken profil du til enhver tid har aktivert.

3.2.1 Legge inn styring for samtaler i profil
Det trykkes på blyant og bruker kommer til følgende valg:

Bruker kan endre på flere parametere, hva som kan endres se punkt 3.2.2 og 3.2.3

3.2.2 Anropsnummervisning ved utgående samtale
Det velges hva som skal vises på utgående samtaler. Bruker kan velge riktig A nummer fra den
enheten det ringes fra, eller et felles A nummer uavhengig av hvilken enhet det ringes fra, eller
kortnummeret internt, eller hovednummret til bedriften.

3.2.3 Viderekobling
På inngående samtaler velges det hvor hvordan samtalen skal viderekobles.
Følgende valg er tilgjengelig: Min telefon, personsvar, hovednummer, annet telefonnummer,
svartjeneste, svargruppe og talemelding.
Som nevnt i punkt 3.2 kan hver profil ha sin unike viderekobling. Det kan også etableres flere
viderekoblinger i en profil, slik at det blir et hierarki av valg for hvordan samtalene viderekobles.
Eksempel på et hierarki av viderekoblinger:

3.3 Tidsstyring
Under tidsstyring kan bruker velge å legge inn fravær/valgt profil inn brukers personlige kalender.
Det er ti profiler som kan brukes.
Ved bruk av kalender styres samtaler etter hvilken profil som ligger i kalenderen.
Kunde kan integrere Exchange mot Bedriftsnett.
Da overføres/synkroniseres avtaler/møter fra Exchange/Outlook til personlig kalender hvert 30
minutt. Det er 4 typer avtaler/møter som kan brukes i Exchange/Outlook. Det spesifiseres at
møtet/avtalen er: Ledig, opptatt, midlertidig eller fraværende.
Ledig = Tilgjengelig profil
Opptatt = Opptatt profil
Midlertidig = Personlig profil
Fraværende = Permisjon profil
Manuelt valg av profil overstyrer personlig kalender. Avtaler registrert i personlig kalender overstyrer
kalenderinformasjon synkronisert/overført fra Exchange/Outlook.

3.4 Lydmeldinger
Under lydmeldinger kan man laste opp eller spille inn nye personlige lydmeldinger.
Velger bruker å spille inn lydmeldinger får man følgende valg:

Etter å ha tastet inn informasjon og trykket OK, ringes bruker opp på angitt telefonnummer, bruker
leser inn lydmelding og trykker # når innlesing er ferdig. Etter dette får bruker beskjed om å høre
melding eller lagre med å taste #.
Bruker kan spille inn ulike meldinger som passer til hver profil og personlig meny.

3.5 Min svartjeneste
Under ”Min svartjeneste” lager bruker sin personlige velkomstmelding for en eller flere av profilene.
Det kan lages opp til 5 tastevalg. Det lagres en personlig velkomstmelding som spilles av for innringer
som opplyser om valgene.

Under hvert valg velger bruker hva som skal skje med samtalen. I nedtrekksmeny kan det velges
mellom: Min telefon, svargruppe, personsvar, flere telefonnummer, hovednummer og felles
tastevalgsmeny laget for bedriften.

4. Katalog
Under ”Personlig side” og ”Katalog” kan man velge i følgende undervalg:

Det er 5 valg, 3 av dem er kataloger: Privat, intern og ekstern.
Intern katalog gir oversikt over bedriftens ansatte. Ekstern katalog er en felles katalog som
administrator lager til felles bruk. Den kan inneholde kunder, partnere eller annet. Privat katalogen
er kun tilgjengelig for bruker. Denne katalogen kan laste inn brukers kontakter fra Outlook om det er
etablert Exchange integrasjon.
De 2 siste valgene, er hvordan man lager samtalefilter som kan brukes sammen med profilene og
hvordan det lages personlige kortnummer.

4.1 Intern katalog
Velger man «Intern» får bruker opp ansatte i bedriften.

I dette skjermbildet har bruker en oversikt over andre interne brukere, og det kan velges en oversikt
over svargrupper. Det kan også søkes på navn og annet.

I katalog kan bruker utføre ”klikk for å ringe”. Ved å klikke på valgt person sitt telefonnummer,
overføres telefonnummeret til ringefeltet, og når bruker trykker på ”Ring” knappen settes samtalen
opp.

Bruker blir ringt opp av systemet på sitt eget telefonnummer først, deretter ringes motparten
automatisk opp.
I samme skjermbilde kan bruker sende SMS til en eller flere personer.
Marker og huk av i katalog på aktuelle personer. Trykk deretter på ”SMS” knappen og valgte
mottakere overføres til SMS skjermbildet.
Bruker kan også legge til mobilnummere direkte i feltet ”Mottakere”. Trykk på ”Legg til” knappen,
skriv inn ønsket melding og trykk på ”Send SMS” knappen.
NB! Dersom kunde ønsker et avsendernavn i stedet for et telefonnummer, kan dette opprettes av
NextGenTel med en begrensning på inntil 10 karakterer.

4.2 Samtalefilter
Samtalefilter kan brukes til å avvise inngående samtaler, sperre for utgående samtaler og enkelte
nummere, viderekoble samtaler eller for å akseptere samtaler fra enkelte nummere i kombinasjon
med andre regler i profilstyringen. Det kan lages flere regler for styring per bruker.

4.3 Hurtigringing
Bruker kan tilordne hurtigringing via kortnummer. Det kan lages egne personlig kortnummer i tillegg
til bedriftens felles kortnummer.

5. Logger
Under ”Personlig side” og ”Logger” kan bruker se sin samtalelogg for alle inn- og utgående samtaler,
samt tapte anrop. Det kan spesifiseres søke kriterier. I loggen kan man starte ”klikk for å ringe” ved å
trykke på aktuelt telefonnummer, telefonnummer overføres til ringefeltet, og når bruker trykker på
”Ring” knappen settes samtalen opp.

I loggen kan bruker også søke på sendte SMS

