Mobil Servicekoder (ipnordic specifikke)

*1lokalnummer
*2lokalnummer

*
2*kønummer
2**kønummer
21*komponent-nummer
21**
22*nummer

22*
77*
77**
77*HHMM
77**
78*DDMM
77**

Blind omstilling. Eksempel:
*1200# - Omstiller til lokalnr. 200.
Omstil og giv modtager besked først.
Eksempel: *2200#
Ønsker modtageren ikke at modtage
opkaldet, skal modtageren lægge røret
på først, men ønsker modtager at
modtage opkaldet, skal man selv lægge
på først.
Trækker opkaldet tilbage.
Tilmelding af mobil til kø.
Framelding af mobil til kø.
Fast viderestilling af alle opkald til en
komponent i omstillingsanlægget.
Fjerner viderestilling af alle opkald.
Dual opkald til nummer:
Eksempel: 22*310 Alle opkald til
mobilen vil også ringe på lokalnr. 310.
Fjerner dual opkald.
Sætter DND (forstyr ikke) på mobilen.
Fjerner DND på mobilen.
Sætter DND på mobil med tid.
HH = timer, MM = minutter.
Fjerner DND på mobilen.
Sætter DND på mobilen med dato.
DD = Dag, MM = Måned.
Fjerner DND på mobilen.

Quick Start Guide
Mobil App
Indstil app’en




Indtast dit brugernavn og kodeord
Vælg dit telefonnummer
Vælg udgående ID
(udgående ID er det nummer, som vises til dem, der ringes til)

Kontakter






Gul – Brugerens telefon ringer
Rød – Brugeren er optaget
Ur – Brugeren har en begivenhed i kalenderen
Adgang forbudt – Brugeren er på DND eller Pause
Grøn – Brugeren er ledig

Søgefeltet kan bruges til at søge efter kollegaer og kontakter i
telefonens
egen
telefonbog.

Brugerne

Køer

En oversigt over den enkelte bruger
 Mulighed for at se, om den enkelte telefon er ledig
 Ring hurtigt op ved at trykke på det ønskede nummer
 Send en SMS
, hvis brugeren har en mobil
 Send en mail til brugeren ved at trykke på
 Se begivenheder i brugerens kalender

Her ses alle firmaets køer
 Gul – Mobilen er ikke meldt ind i køen
 Grøn – Mobilen er meldt ind i køen

Funktioner





DND – Slå ”Forstyr ikke” til eller fra. Kan indstilles med tid og/eller dato
Viderestilling – Viderestil alle opkald
Dobbelt opkald – Dual opkald. Alle opkald til mobilen vil også ringe på det
valgte lokalnummer
Pause – Slå pause til, for ikke at få opkald fra køer, som mobilen er meldt
ind i. Direkte opkald til mobilen vil stadig gå igennem

Tryk ind på de enkelte
køer for at ændre tilmeldingen.
Tryk på LOGIN for at tilmelde
mobilen til køen.
Ønskes en prioritet
vælges dette, før der
trykkes på LOGIN.
Tryk på LOG OFF for
at melde mobilen ud af
køen.

