Telenor One 2.0
Lathund för användare

Telenor One 2.0 – Lathund för användare
Telenor One är en kommunikationslösning anpassad efter era behov med en telefon i centrum – mobiltelefonen.
Med Telenor One blir ni mer rörliga, både på och utanför kontoret, men är ändå alltid tillgängliga på en och samma telefon.
Alla tjänster finns i Telenors nät och ni kan koppla era fasta nummer till mobilen.

Viktig information

Från mobilen kan du medflytta samtal som kommer till ditt mobilnummer:

Kundservice
från mobiltelefonen
är utomlands

För att ta bort medflyttningen från mobilnumret:

från annan telefon 020-222 222 när du

<annat nummer>

eller +46 708 222 222.

Nödsamtal:

.

.

Vidarekoppling vid upptaget

Telenors nummerupplysning

eller

Internationell nummerupplysning
Båda nås från utlandet på +46 708 118 228
Du når all självbetjäning via Telenor Mina Sidor: minasidor.telenor.se
Telenor One Informera* når du också direkt på: one.telenor.se och från mobilen
m.one.telenor.se. Samma inloggningsuppgifter som på Mina Sidor.

Samtal vidarekopplas då du talar i telefon, för att aktivera för samtal till ditt
mobilnummer:
Slå

<annat nummer>

För att deaktivera: Slå

.
.

Vidarekoppling vid ej nåbar
Samtal vidarekopplas vid uteblivet svar eller om telefonen saknar täckning
eller är avstängd.

Röstbrevlådan

Du notifieras om nya röstmeddelanden via SMS och/eller epost. Lyssna av
, från utlandet +46 709 222 888.
meddelanden genom att ringa
Lyssna av annan persons röstbrevlåda från annan Telenor One 2.0-telefon
, från övriga telefoner och från utlandet +46 708 222 321.

På Mina Sidor kan du göra inställningarna och även bestämma hur många
ringsignaler (3-6) som ska gå fram till din telefon innan samtalet kopplas
vidare till röstbrevlådan eller till annat valfritt nummer.
Har du tjänsten Business Traveller kan du vidarekoppla dig med
och

Kommandon
Används när du lyssnar av röstmeddelanden
Bakåt
Starta/stoppa (paus)
Framåt
Radera meddelande
Hjälp
Bakåt i menyerna
(flera tryck tar dig till huvudmenyn)
Avlyssnade meddelanden sparas 3 dagar.
Inställningar för Röstbrevlådan
Ring

och tryck

för att komma till huvudmenyn och välj där

önskat alternativ
Hantera hälsningsfraser
Inställningar och meddelandehantering
Hänvisning
På Mina Sidor under vidarekoppling ställer du in hur många ringsignaler som
ska gå fram innan samtal kopplas till Röstbrevlådan, standard är 4 ringsignaler.
Har du både ett fast om ett mobilt nummer, kan detta ställas in separat för
varje nummer.

Vidarekoppling och Medflyttning

Vidarekoppling använder du för att koppla dina samtal till röstbrevlådan eller
annat nummer när du själv inte kan svara. Har du både fast och mobilt nummer,
kan du vidarekoppla de till olika nummer om du vill. Du kan välja att inkommande
samtal skall vidarekopplas till annat nummer alltid (medflyttning), vid upptaget samt då du ej är nåbar. Alla inställningar gör du på Mina Sidor.
Medflyttning (alltid vidarekopplad)

även då du är utomlands.

Hänvisning Bas* och Premium*

Hänvisar inkommande samtal till röstbrevlåda eller telefonist när du ej har
möjlighet att svara och ger besked om orsak till frånvaro samt när du är anträffbar igen. Hänvisningsbesked ges på svenska (standard) eller engelska.
En aktiv hänvisning gäller alltid före en vidarekoppling.
Har du både ett fast och ett mobilt nummer, har ditt företag bestämt om båda
numren eller bara ett av numren påverkas när du aktiverar en hänvisning.
Inställningar ändrar du via huvudmenyn i Röstbrevlådan, ring
tryck

och

.

Med tjänsten Hänvisning Premium har du tillgång till Informera webb och
mobilwebb och där kan du skräddarsy tjänsten efter dina behov.

Aktivering av hänvisning

Aktivering av en hänvisning kan ske på flera sätt: via snabbkoder
genom att ringa

(i utlandet +46 708 222 323) eller via er telefonist.

Har du tjänsten Business Traveller fungerar snabbkoder även utomlands.
Har du Hänvisning Premium kan aktivering också ske via Informera webb och
mobilwebb.
Snabbkoder
Använd formatet

frånvarokod

tid/datum

.

Tid/datum anges med 4 tecken (TTMM resp MMDD), eller med 10 tecken
(ÅÅMMDDTTMM). Om man utelämnar tid/datum använder tjänsten
standardvärde enligt tabellen nedan.

Ex. Möte till 15.00: Tryck
Ex. Möte 1 timme: Tryck
Ex. Avbryt hänvisning: Tryck

.
.
.

Medflyttning innebär att alla samtal som kommer till din telefon flyttas direkt
till ett annat nummer som du väljer. Inga ringsignaler går fram till din telefon.

Om du hänvisar dig genom att ringa

byt ut

mot

.

Frånvarokoderna
Kod och orsak

Tid/Datum

Samtal väntar
Med Samtal väntar aktiverad kan du ta emot ett nytt samtal när du har ett

Standard

annat pågående. Det inkommande samtalet hörs som två tonstötar i luren
med en indikation i telefondisplayen.

Tillfälligt upptagen Tid

15 min

Parkera ditt pågående samtal och svara på det nya genom att trycka

.

Gått för dagen

Tid

åter 08:00

Avsluta ditt pågående samtal och svara på det nya genom att trycka

.

Lunch

Tid

45 min

Avvisa det nya samtalet utan att svara genom att trycka

Möte

Tid

1 timme

Aktivera tjänsten genom att trycka:

Tjänsteresa

Datum

åter 08:00

Avaktivera tjänsten genom att trycka:

Sjuk

---

tillsvidare

.

Semester

Datum

åter 08:00

Återuppringning

Ledig

Tid

åter 08:00

När du ringer en annan Telenor One 2.0-användare (t ex en kollega) som är

Utbildning

Datum

åter 08:00

upptagen i samtal, trycker du

---

du sökte blir ledig, kommer du att bli uppringd av tjänsten som också kopplar

Avbryt hänvisning ---

för att aktivera Återuppringning. Så snart den

---

tillsvidare

ihop er i ett nytt samtal. Har du tjänsten Business Traveller fungerar

Tjänsteärende Tid

4 timmar

Återuppringning även utomlands.

Föräldraledig

Datum

åter 08:00

Vård av barn

---

tillsvidare

Deltid

Tid

åter 08:00

Kör bil

Tid

30 min

Övrigt

---

tillsvidare

Återkommer

Tid

timme

Stör ej

---

tillsvidare

Tjänstledig

Nummervisning

Normalt visas ditt mobilnummer i mottagarens telefon när du ringer.

Utökad Nummervisning*
Om du har denna tjänst visas fastnätsnumret i mottagarens telefon när du
ringer ett samtal. Har du tjänsten Business Traveller fungerar Utökad Nummervisning även utomlands.

Ring med kortnummer*

Har du tjänsten Kortnummerplan kan du ringa (ej SMS) med kortnummer

Tillfälligt dölja nummer

inom företaget, normalt 4 siffror. Slå 3456 istället för 0708-123456. Har du

Önskar du tillfälligt dölja ditt nummer kan du lägga till

tjänsten Business Traveller fungerar kortnummer även utomlands.

numret du ringer, så visas inte ditt nummer.

Samtalshantering*

Gruppnummer*

Nedan beskrivs standardkommandon. Vissa telefoner t ex vissa touch-

eller 0708-222 822 och följer instruktionerna. PIN-kod får du
genom din administratör. Om du missar ett antal samtal från Gruppnumret kan

Parkera samtal
Du parkerar ett pågående samtal genom att trycka

du bli automatiskt utloggad. Detta meddelas via SMS och/eller e-post. Antalet

.

missade samtal innan utloggning bestäms av din administratör. För att logga
in igen, se ovan.

Förfrågan och samtalspendling
Parkera pågående samtal och gör sedan en förfrågan till annat nummer
genom att ringa upp det på vanligt sätt.
När båda samtalen är uppkopplade pendlar du mellan dessa genom att
trycka

. Avsluta det parkerade samtalet genom att trycka

Tjänster utomlands - Business Traveller*
Om du har tjänsten Business Traveller fungerar följande tjänster även utomlands i över 70 länder:

.

Avsluta det pågående samtalet och återgå till det parkerade samtalet

Kortnummerplan

Hänvisning med

genom att trycka

Vidarekoppling

Återuppringning

.

Utökad nummervisning

Överflyttning
Överflyttning innebär att du flyttar pågående samtal från din telefon till
en annan telefon. Efter överflyttningen är du fri att ringa och ta emot nya
samtal. Tänk på att det är ditt abonnemang som debiteras kostnaden för de
samtal du flyttar över. Så här gör du:
Tryck

för att flytta över samtalet till det uppringda numret. Du kan

svar och sedan koppla samtalet.

För att starta ett konferenssamtal börjar du med att parkera ett pågående
. Därefter ringer du upp ett nytt nummer på vanligt sätt.
så aktiveras

konferenssamtalet mellan dig och dina två deltagare.
Vill du lägga till fler deltagare i samtalet parkerar du pågående konferenssamtal med

och ringer upp nästa deltagare. Tryck sedan

till kortnummer 333 byter du till vilket kort inkommande samtal

ska komma. Du får en bekräftelse per SMS. Utgående samtal fungerar från
båda korten samtidigt.

Delad faktura*

Slå prefix 70 före numret så faktureras det som ett privatsamtal.
Ex. om numret är 08-12 34 56
Slå
För samtal till utlandet, ex till England
Slå

för

att aktivera konferenssamtalet mellan befintliga deltagare och den nya.
Ni kan vara upp till 6 personer i ett konferenssamtal.

Tvillingkort*

Med denna tjänst kan du skilja på tjänste- och privatsamtal när du är i Sverige.

Konferenssamtal

När du har ett pågående och ett parkerat samtal, tryck

land du befinner dig.

att SMS:a

flytta samtalet redan när det går fram signaler, men också vänta tills du fått

samtal med

Prova att ringa en kollega med kortnummer så vet du om det fungerar i det

Tvillingkort innebär att du har två SIM-kort till samma telefonnummer. Genom

för att parkera det pågående samtalet.

Ring upp det nummer du vill flytta samtalet till på vanligt sätt.
Tryck

före

För att logga in/ur som agent/användare till ett Gruppnummer ringer du

telefoner kan fungera på annat sätt.
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*Fungerar beroende på ditt eller företagets val av tjänster.
Mer information om våra tjänster hittar du på www.telenor.se

