Hvis den kaldte bruger ikke ønsker at få opkaldet,
skal du eller vedkommende lægge på.
Du vil modtage det indgående opkald igen, hvor
du kan give besked om, at den kaldte bruger ikke
er tilgængelig.

Quick Start Guide
Omstilling via Mobil App
Indstil app’en.




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

Kontakter.

Omstilling ved hjælp af servicekoder.
Omstilling kan også foretages ved hjælp af servicekoder:
*1lokalnummer
*2lokalnummer

*

Blind omstilling. Eksempel:
*1200# - Omstiller til loknr. 200
Omstil og giv modtager besked først.
Eksempel: *1200# 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.







Gul – Brugernes telefon ringer.
Rød – Brugerne er optaget.
Ur – brugerne har en begivenhed i kalenderen.
Adgang forbudt – Brugerne er på DND eller Pause.
Grøn – Brugerne er ledige.

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

Forudsætninger for
omstille.

at du kan

Før du kan omstille, skal app'en have været
åbnet op på din telefon.
Du kan kontrollere, at app'en er åbnet op ved
at se i multitasking på din telefon.
En omstilling kan kun fortages, når telefonen
har en WiFI forbindelse.

Attendant omstilling (Giv modtager besked først).
Sådan fortages en attendant omstilling:
 Indgående opkald bevares.
 App'en åbnes op via multitasking.
 Tryk på den bruger, du vil omstille til
og vælg det ønskede nummer.



Tryk på ”Attendant Transfer”.

Blind omstilling.
Sådan foretages en blind omstilling:
 Indgående opkald bevares.
 App'en åbnes op via multitasking
 Tryk på den bruger, du vil omstille
til og vælg det ønskede nummer.



Hvis den kaldte bruger ønsker at få opkaldet:
 App'en åbes op via multitasking.
 Tryk på ”Transfer”.

Tryk på ”Blind Transfer”.

Opkaldet er nu stillet igennem til det valgte
nummer.

Opkaldet er nu stillet igennem til det valgte
nummer.

