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1. Verktygsfält. 
2. Din personliga information. 
3. Kontaktlista med aktuell information om dina kontakter. 
4. Samtal. Visar dina inkommande, utgående, pågående och väntkopplade samtal. 
5. Samtalshistorik. Visar dina inkommande, missade och utgående samtal.  
6. Röstbrevlåda.  
7. Köstatistik (endast för administratör Avancerad svarsgrupp). 
8. Handläggarstatistik (endast för administratör Avancerad svarsgrupp). 
9. Grupplogg. Visar samtalshistorik för de svarsgrupper du är medlem i. 
10. Svarsgrupper. Logga i/ur dina svarsgrupper. 
11. Volympanelen. 
12. Registrera en aktivitet/hänvisa din telefon. 
13. Anteckning som visas för interna kollegor och telefonist. 
14. Sökfält. 

Besvara och avsluta samtal  

Besvara ett samtal med             och avsluta samtalet med             . 

Sök 

Klicka i sökfältet                                                            och skriv förnamn, efternamn, e-post, 
avdelning eller telefonnummer. Sökresultatet presenteras i fliken Kontakter .  

Ringa samtal 

Externa samtal   
Skriv in telefonnumret i sökfältet och tryck Enter för att ringa.  
Om du kommer till ett menyval och ska trycka dig vidare, tryck         för att visa knappsatsen. 

Interna samtal  
Sök fram kontakten du vill ringa i sökfältet, klicka på  för  att ringa eller markera kontakten 
med pil ner och tryck Enter  för att ringa. 

Koppla samtal - direktkoppling 

Du har ett pågående samtal.  
Klicka på   för  att parkera samtalet. 
Använd sökfältet för att söka fram kontakten. Om det finns fler träffar på sökningen, markera 
först rätt kontakt med pil ner eller genom att klicka på den. 
Klicka på  för     (bredvid den du vill koppla samtalet till) att direktkoppla.  

Koppla samtal - bevakad koppling  

Detta innebär att du först talar med den kontakt du vill koppla samtalet till innan du genomför 
kopplingen. 
Du har ett pågående samtal. 
Klicka på          för att parkera samtalet. 
Använd sökfältet för att söka fram kontakten. Om det finns fler träffar på sökningen, markera 
först rätt kontakt med pil ner eller genom att klicka på den. 
Ring upp kontakten genom att klicka på        . 
Tala med kontakten. 
Klicka på            (bredvid pågående samtal) för att koppla. 

Om du vill ta tillbaka samtal nr 1, klicka på             när samtal nr 2 är markerat, klicka på det 
första samtalet och        för att återta det. 

 

 



Registrera en aktivitet (hänvisa din telefon) 

 
 
Alt. 1: Anpassad aktivitet:   
Klicka på Tillgänglig , Anpassad 
aktivitet , välj aktivitet i listan och om 
telefonen ska vara öppen eller stängd. 
Kryssa i Ange sluttid och ange när du 
är tillbaka. 
Ange om dina samtal ska styras om till 
annat nummer under aktiviteten och 
avsluta med OK. 
 

 
Alt. 2: Aktivitet utan återkomsttid:  Klicka på Tillgänglig  och den aktivitet som passar din nya 
frånvaro. Den är aktiv tills du tar bort den genom att välja Tillgänglig  igen. 

Tänk på att de som ringer till dig och dina kollegor inte får information om när du är tillgänglig 
igen om du inte anger en återkomsttid. 

Alt. 3: Genväg:  Skapa genvägar för dina vanligaste aktiviteter. 
Klicka på Tillgänglig, Redigera genvägar , +, namnge aktiviteten, välj aktivitet i listan, om 
telefonen ska vara öppen eller stängd under aktiviteten, hur länge aktiviteten ska pågå, om 
samtalet ska styras om till annat nummer under aktiviteten, välj ikon och avsluta med Spara.  
Du använder nu lätt genvägen genom att klicka på den. 

Alt. 4: Framtida frånvaro:   
Klicka på Verktyg, Framtida hänvisning , +, namnge aktiviteten, välj aktivitet i listan, ev. vilket 
nummer du ska visa vid utgående samtal under tiden aktiviteten är aktiv samt ev. en notering. 
Ange när aktiviteten ska börja gälla och när den slutar gälla, om aktiviteten ska upprepas och 
avsluta med Spara. 

Ta bort en aktivitet (öppna din telefon) 

Om du kommer tillbaka före utsatt tid, öppnar du din telefon genom att klicka på aktiviteten 
och Tillgänglig . 

 

 

 

Röstmeddelande 

Alt. 1: Ring 222 från din Softphone och följ röstguiden. 

Alt 2: Klicka på          och      . Klicka på       för att radera ett röstmeddelande. 

Alt 3: Du kan få dina röstmeddelanden som mail i Outlook (beror på ert företags inställningar). 
Klicka på den bifogade filen för att lyssna på meddelandet. 

Svarsgrupper (option) 

Om du är medlem i en svarsgrupp ser du både i text samt på knappen för gruppen om du är 
inloggad eller utloggad. Grå knapp betyder att du är urloggad och blå knapp att du är 
inloggad och får samtal. Röd symbol visar att gruppen är stängd. 

 
Peka med muspekaren på knappen, så ser du antal väntande samtal samt hur många av dina 
kollegor i gruppen som är tillgängliga. 
 

Nummervisning 

Du kan välja vilket nummer du ska visa i mottagarens display vid utgående samtal. 
Klicka Tjänster  och Roll och välj mellan era fördefinierade val. 

 

Favoriter 

Intern 
Sök upp kontakten i sökfältet, klicka på kontakten, klicka på         och välj Favorit . 
Ta bort en intern favorit: klicka på favoriten,        , välj Kontakt  och klicka på Ja. 

Extern 
Klicka på Verktyg, Skapa kontakt , fyll i fälten, klicka på Lägg till ett nummer  och fyll i 
telefonnumret. Avsluta med Ok. 
Ändra på en extern favorit: klicka på favoriten,       , gör dina ändringar och klicka på Ok. 
Ta bort en extern favorit: klicka på favoriten,        och Ok. 


