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Innledning
Mobilt Sentralbord er en web-basert sentralbordløsning for bedrifter med Mobilt Bedriftsnett fra Telenor.
Så lenge en PC har tilgang til internett og en nettleser skal det være mulig å logge seg inn som
sentralbordoperatør for håndtering av bedriftens samtaler.
Løsningen er spesielt testet for å fungere optimalt på nettlesere som Chrome og FireFox.
For å finne informasjon om sentralbordløsningen kan du:
• klikke på aktuelt område i skjermbildet
• klikke Ctrl+F og søke etter ord i denne veiledningen
• se gjennom innholdsfortegnelsen og klikke på aktuelt kapittel
• se på forenklet brukermanual og videosnutter via denne siden.

Snarvei for å søke
i skjermbilde
Snarvei for å komme til
innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse
Totaloversikt –søk informasjon ved å klikke i skjermbildet
Aktiv samtale-feltet
Bedriftskatalog
Anropslogg
Meldingslogg
Nummeropplysning
Min kø- modulen
Meldinger
Meny
Varslinger, MBN SMS, Pause og Avslutt sentralbord
MBN SMS
Kontaktkort –Kontaktdetaljer
Innstillinger

Aktiv samtale-feltet,

Dette feltet viser informasjon om innringer, samtalehåndteringsknapper og tjenester knyttet til innringer.

Skru av/på
innringernotifikasjon
Mer…

Varighet på
samtale

Navn på innringer. Mer…

Navn på køen
som er ringt.
Mer…

Avslutt samtale.

Sett innringer på
vent. Mer…

Åpne kontaktkort
på innringer. Mer…

Send melding til
innringer. Mer…

Aktiv samtalefelt - Navn på innringer
Når det kommer en innkommende samtale til sentralbordet vil det gjøres et oppslag på innringeren basert på telefonnummeret.
Oppslagene gjøres:
1. I Bedriftskatalogen
2. I Nummeropplysningen.
Finnes det ikke søketreff på nummeret vises bare telefonnummeret til innringeren.
Under Innstillinger -> Navnevisning kan operatøren velge om han ønsker å presentere navnet på formatet:
<fornavn> <etternavn>, eller <etternavn>, <fornavn>.

Ikonet foran navnet indikerer om dette er en intern bruker eller en ekstern kontakt :
Ekstern innringer
ikke lagret:
Ekstern kontakt
i Bedriftskatalogen:
Intern kontakt
uten bilde:
Intern kontakt
med bilde:

Tilbake

Aktiv samtalefelt - Innringernotifikasjon
For nettlesere som støtter det kan innringerinformasjon som navn og ringt kø presenteres som en pop-up notifikasjon nederst til høyre i skjermbildet.
Notifikasjonen vises også når man jobber i andre programmer i det anropet kommer. Ved å klikke på notifikasjonen kommer man rett til
sentralbordvinduet. Ved førstegangsaktivering av notifikasjon vil det vises en melding i nettleseren som spør om «mbn.telenor.no» får lov å vise
varsler –dette må tillates. Notifikasjonen skrus av/på under «…» øverst til høyre i aktiv samtalefeltet:

Tilbake

Aktiv samtalefelt - Send melding til innringer
Ved å klikke på meldingsikonet er det mulig å sende en SMS eller epost til innringer.

Meldings-ikonet
Det er mulig å skrive en fritekst selv, eller bruke en passende meldingsmal. Om meldingen skal gå som SMS og/eller epost kan velges i
boksene nederst (for å sende som epost må det være en epostadresse knyttet til innringer).
Trykk «Send» for å sende melding.
Les mer om meldinger her.

Tilbake

Aktiv samtalefelt - Åpne kontaktkort
Kontaktkortet på innringer kan åpnes fra aktiv samtale-feltet bed å klikke på lenken «kontaktdetaljer». Les mer om kontaktkort her.
Kontaktkortet består av 3 arkfaner (2 for eksterne kontakter):
Kontaktdetaljer

Aktivitetslogg

Kalender

Tilbake

Aktiv samtalefelt - Sett innringer på vent
Om operatøren ikke vil at innringer skal høre noe, kan innringer settes på vent. Dette gjøres ved å klikke på knappen «Sett på vent», eller
velge hurtigtast for dette (F4 er standard). Innringeren hører en pipetone med jevne mellomrom mens han står på vent.
For å fortsette samtalen med innringer klikker operatøren på knappen «Gjenoppta» eller velge hurtigtast for dette (F4 er standard).

I samtale med innringer:

Innringer satt på vent:

Tilbake

Aktiv samtalefelt - Ringt kønummer
Når det kommer inn et anrop fra køen kan sentralbordoperatøren se informasjon hvilket hovednummer og kø anropet kommer inn via.
Dette gir sentralbordoperatøren viktig informasjon før anropet besvares.

Hovednummer 69 83 87 53 -> Salgskøen

Tilbake

Bedriftskatalog -søk

Bedriftskatalogen viser interne brukere, køer, meny/hovednummer og eksterne kontakter
Søkefelt. Søk på navn, tekst eller
nummer. Mer…

Filter for å søke på enhet. Mer…

Samtalehåndteringsknapper. Mer…

Innstillinger for Bedriftskatalog.
Mer…

Status på kontakt
og type oppføring
Mer…

Sorter kolonne etter økende eller
avtagende innhold.

Tilbake

Bedriftskatalog - Søkefelt
I søkefeltet kan man taste inn nummer, navn eller tekst -og det vil fortløpende presenteres treff i bedriftskatalogen.
Ved å kombinere søk kan man fort finne fremm til kontakter, f.eks. vil søk på «per tek» finner kontakten «Per Olav» i avdelingen «Teknisk».

Innstillinger for Bedriftskatalog.
Mer…

Det er mulig å angi hvilke felt som skal vises og rekkefølgen på feltene i bedriftskatalogen. Det søkes kun i felt som vises.
Denne tilpasningen gjøres under innstillinger for Bedriftskatalog, ved å klikke på «…» øverst til høyre i katalogmodulen og velge
«Kolonneinnstillinger».

Tilbake

Bedriftskatalog - Filter
For å avgrense søketreff i Bedriftskatalogen kan man bruke funksjonen filter.
Det er mulig å avgrense søk i Bedriftskatalogen basert på avdeling/enhet. Det er bedriftens administrator som deler inn Bedriftskatalogen i
avdelinger/enheter.
I eksemplet i figuren under vil operatøren få presentert kontakter i Bedriftskatalogen som er oppført i avdelingen «Teknisk» og underavdelingen
«Teknisk Moss».

Om et filter brukes ofte kan man sette dette som «Standardfilter» ved å klikke på «Sett som standard», da vil sentralbordet huske dette filtret.
Standardfiltret kan skrus av/på :
Standardfilter På:

Standardfilter Av:

Fasetter vil informere om hvilke filtre som er aktive for søket:

Tilbake

Bedriftskatalog - Samtalehåndteringsknapper
Samtalehåndteringsknappene brukes til meldinger og taletjenester. Hvile knapper som er synlige avhenger av tilstanden man er i:
Ikke i samtale:
Ring merket kontakt

Send SMS eller epost
til merket oppføring

I samtale:
Sett over samtale
til innringer

Konsulter med 3.part
(innringer på vent)

Samtalehåndteringsknappene i bedriftskatalogen er knyttet til den oppføring som merkes. Samtaleknappene kan betjenes med museklikk, eller ved
bruk av funksjonstastene/hurtigtaster på tastaturet (gjeldende funksjonstast står i parentes på knappen).
Hvilke funksjonstater som ønskes benyttet til de ulike tjenestene kan settes under:
-> Sentralbord -> Innstillinger -> Hurtigtaster.
Ønsker man heller å ha samtalehåndteringsknappene plasser permanent under bedriftskatalogen, kan dette velges under tre prikker øverst til høyre i
bedriftskatalog modulen, velg Knappeoppsett og «Faste knapper».

Tilbake

Bedriftskatalog - Innstillinger
Bak «…» øverst til høyre i katalogmodulen ligger innstillinger for:
Åpner et vindu for å sende SMS og/eller epost til flere mottakere.
Åpner et registreringsvindu for å lage en ny ekstern kontakt i Bedriftskatalogen.
Med autofiltrering kan man avgrense visning av bedriftskatalogen til kun å vise kontakter som tilhører den samme
avdeling/enhet som den ringte køen tilhører. Dette er en funksjon som gjør det lettere for operatør å finne rett kontakt
ved store organisasjoner. Det er administrator som må legge kønummeret inn i ønsket avdeling/enhet på forhånd.
Her kan man velge om man ønsker å plassere samtalehåndteringsknappene (sett over, konsulter etc.) fast nederst i
bedriftskatalogen, eller om de skal flyte over oppføringer i bedriftskatalogen styrt av musepeker (standard).
Kolonneinnstillinger gir operatøren mulighet å bestemme rekkefølgen på
kolonner og hvilke kolonner som skal være synlige i Bedriftskatalogen.
Det søkes kun i synlige kolonner.
Kolonnenavn merket med blyant kan redigeres (OBS: redigeres for hele bedriften)
•
•

Kolonner i Bedriftskatalogen som skal vises (og søkes i) dras med musen over
streken.
Rekkefølgen av kolonnenavn over streken bestemmer rekkefølgen som vises i
Bedriftskatalogen, dra og slipp med musen.

Disse vises og
søkes i
Bedriftskatalogen
Streken
Disse vises ikke i
Bedriftskatalogen

Tilbake

Bedriftskatalog – Status og type oppføring
Statusikoner i Bedriftskatalogen og hva de betyr:
Grønn sirkel: Status Ledig, telefonen er ledig
Intern kontakt uten bilde:
Rød firkant: Status Opptatt, abonnenten er opptatt i en
samtale
Orange trekant: Brukeren har et aktivt fravær. Legg
musepeker over ikonet for å se flere detaljer.

Grå/Hodetelefoner: logisknummer f.eks. Meny eller
Hovednummer
Betjent kø med ledige operatører.
Svargruppe med ledige operatører
Ubetjent kø –ingen pålogget
Svargruppe med ingen påloggede operatører.
Full kø – ingen ledige køplasser, samtale vil ev. gå i overløp
Svargruppe der alle operatører er opptatte
Ekstern kontakt lagret i bedriftskatalog

Tilbake

Anropslogg,

Anropsloggen lister opp samtaler som har kommet inn eller har blitt ringt via køene operatøren er medlem av
Søkefelt. Søk på navn, tekst eller
nummer. Mer…

Filter for å søke på type oppføring
Mer…

Samtalehåndteringsknapper.
Fungerer tilsvarende som i
Bedriftskatalogen Mer…

Status på kontakt
og type oppføring
Mer…

Sorter kolonne etter økende eller
avtagende innhold.

Send gruppemelding
Mer…

Anropslogg - Søkefelt
I søkefeltet kan man taste inn nummer, navn eller tekst -og det vil fortløpende presenteres treff i anropsloggen.
Ved å kombinere søk kan man fort finne fremm til kontakter, f.eks. vil søk på «sent pet» finner treff på kontakten «Petter» som har ringt køen
«Sentralbordkø».

Det er mulig å sortere på de ulike kolonnene ved å klikke på kolonneoverskriften.
Ved å klikke i kolonnen merket med flagg kan man angi manuelt om anropet:
-må følges opp –gult flagg:
-er håndtert –blå hake:
Detter er nyttig informasjon for operatørene, f.eks. ved å ringe tilbake på ubesvarte anrop som er merket med «følges opp».

Tilbake

Anropslogg - Filter
For å avgrense søketreff i anropsloggen kan man bruke funksjonen filter.
Det er mulig å avgrense mellom anropstypene besvart, ubesvart og om samtalen er merket med flagg for oppfølging. Man kan også velge å se alle
anrop til køene du er medlem av, eller kun de anrop som er distribuert til deg.

Her kan man filtrere mellom anrop
som har blitt distribuert til alle
operatørene, og anrop som har
blitt distribuert til deg («Til meg»)

Om et filter brukes ofte kan man sette dette som «Standardfilter» ved å klikke på «Sett som standard», da vil
sentralbordet huske dette filtret. Standardfiltret kan skrus av/på :
Standardfilter På:
Standardfilter Av:

Fasetter vil informere om hvilke filtre som er aktive for søket:

Tilbake

Anropslogg - status
Anropsloggen har tre status nivåer:

Anrop som er ringt køen og som har blitt besvart av en operatør
Anrop som er ringt køen og som ikke har blitt besvart

Anrop som er ringt fra en operatør, og som ikke har blitt besvart

Tilbake

Meldingslogg (MBN SMS kommer som en tilleggstjeneste på kø)
Søkefelt. Søk på navn, tekst eller
nummer.

Filter for å søke på type oppføring,
gruppe og tidsrom. Mer…

«Lest» betyr at
melding er åpnet,
men ikke besvart.
«Sendt» betyr at
en melding er
sendt, eller
besvart.

Dobbeltklikk
åpner
meldingene

Ved å klikke i kolonnen merket med flagg kan man angi
manuelt om anropet:
-må følges opp –gult flagg:
-er håndtert –blå hake:
Detter er nyttig informasjon for operatørene, f.eks. for å huske
at melingen må «følges opp».

Antall
meldinger

Sorter kolonne etter økende eller
avtagende innhold.

Meldingslogg - Filter
For å avgrense søketreff i meldingsloggen kan man bruke funksjonen Filter.
Det er mulig å avgrense mellom meldinger som er Sendt, Lest og om meldingen er merket med flagg for oppfølging.
Det er også mulig å filtrere på Grupper og avgrense tidsintervall meldingene er sendt/mottatt på:

Om et filter brukes ofte kan man sette dette som «Standardfilter» ved å klikke på «Sett som standard», da vil
sentralbordet huske dette filtret. Standardfiltret kan skrus av/på :
Standardfilter På:
Standardfilter Av:

Fasetter vil informere om hvilke filtre som er aktive for søket:

Tilbake

Nummeropplysning

Her er det mulig å søke på personer utenfor avtalen basert på navn eller telefonnummer.
Knapp for å starte søk.

Send gruppemelding
Mer…

Søkefelt. Skriv inn
navn, tekst eller
nummer som du vil
søke på.
Ring eller åpne meldingsboks til
merket kontakt
Dobbeltklikk for å
lese kontaktkort.
Mer…
Finner man ingen treff ved søk, kan
man sende melding eller ringe
nummeret ved å høyreklikke i
søkefeltet

Klikk på adressen for å vise
plassering i Google Maps

Sorter kolonne etter økende eller
avtagende innhold ved å klikke på
overskriften.

Nummeropplsyning- Kontaktkort
Ved å dobbeltklikke på en oppføring i Nummeropplysningen får man opp kontaktkortet til kontakten. Kontaktkortet inneholder kun data hentet
fra opplysningstjenesten. Gjør man endringer i kontaktkortet vil kontakten automatisk legges til i Kunderegistret.

Navn på kontakt
Send melding
Skriv notat
Åpne CRM-kobling
Marker som VIP
Basisopplysninger
om kontakt, om
tilgjengelig hentet
fra opplysningssøk

Tilleggsinformasjon
lagt inn av
operatører
Slett kontakt i
Kunderegister

Tilbake

Min kø- modulen
I Min kø-modulen viser hvilken kø man er logget på, samt gir status på antall i kø
og lengste køtid på køen. Man kan også logge av/på andre operatører,

Bytt til en annen kø. Du blir
da logget av køen du for
øyeblikket er pålogget
Navnet på køen du
er logget på. Se
nummeret på køen
ved å holde
museper over
kønavnet.

Antall anrop på
vent i køen.

Logg av/på andre operatører
på køen ved å klikke på
nedtrekksmeny. Mer…

Lengste ventetid
på køen. Tallene
blir røde dersom
satt terskelverdi
overskrides.

Hvor mange operatører som
er pålogget køen. Her 1 av 4.

Mine køer- Logg av/på operatører
I Mine køer-modulen kan man logge andre operatører av/på køen. Operatører som logges av/på mottar en
SMS-varsling om hvem som har logget av/på bruker på hvilken kø
Erik er ikke pålogget køen.

Klikk på navnet for å åpne
kontaktkortet, f.eks. for å se
status, sende melding eller
ringe personen direkte

Vibekeer logget på med sitt
hovednummer/kontaktnummer på
denne køen. Logg av Vibeke ved
klikke på knappen. Vibeke vil
varsles med en SMS.

Klikk på knappen for å logge Per på
køen med tvillingtelefonen hans.
Per vil varsles om pålogging med en
SMS.
Dan Erik har status Ledig,
med tilleggsinformasjon om
at han jobber hjemme i dag.
Operatør Dan Erik er i Pause
på denne køen

Tilbake

Meldinger
Det er mulig å sende SMS- og epostmeldinger fra sentralbordet.
Meldingsboksen kan åpnes:
Klikk på navnet for å
åpne kontaktkortet

a)

ved å klikke på ikonet:

b)

ved å klikke på «Melding»-knappen:

c)

ved å funksjonsknapp F8 etter å ha markert en kontakt (standardinnstilling)

d)

ved å høyreklikke på en kontakt og velge «Melding».
Dette fungerer fra Bedriftskatalogen, Anropslogg, Kunderegister og
Nummeropplysning:

Minimer/Maksimer
meldingsboksen

Send en
Gruppemelding.
Mer…

Velg om
meldingen
skal sendes
som SMS og/
eller epost
(epostadresse
må ev. være
registrert på
bruker).

Velg meldingsmal for å enkel sende
en beskjed. Mer…

Høyreklikk på oppføring
og velg «Melding» –
åpner meldingsboksen

Velg hvilket nummer som skal vises som
avsender –kun for brukere med
tilleggstjenesten MBN-SMS. Brukes et
kø-nummer som avsender vil meldingen
bli synlig i aktivitetsloggen og i
meldingsloggen. Brukes «Mitt
nummer», dvs brukerens personlige
telefonnummer vil ikke meldingen vises i
noen sentralbordlogger (meldingen blir
dog synlig i MineMeldinger.no).

Felt for
meldingstekst

Meldingsboks

Meldingen
sendes ved å
klikke på
«Send»

Meldinger -Gruppemelding
Med gruppemelding er det mulig å sende meldinger til flere mottakere samtidig. Gruppemelding åpnes ved å klikke på «…» øverst til høyre i
katalogmodulen, eller ved å klikke på «Legg til flere mottakere» i meldingsboksen. Det åpnes da et nytt vindu for å velge mottakere:
Antall valgte
mottakere
Søk på
mottaker
etter navn,
avdeling,
nummer
etc.

Mottakere som er valgt vises
som fasetter

Filter for å søke etter brukere basert
på enhet/avdeling.

Bruk ev.
standardfilter.

Se mottakere av melding ved å
holde musepeker over, klikk for å
legge til flere.

Aktivt filter

Merk alle
søkte

Merk enket
kontakter

Tilbake

Meldinger -Meldingsmaler
For å gjøre det enkelt for operatøren er det mulig å definere standardmeldinger som også har muligheten til å automatisk lime inn informasjon
som innringerens navn, innringerens telefonnummer og operatørens kø-nummer. Tre maler er lagt inn som standard for å eksemplifisere.
Malene lages og endres under Burgermeny -> Sentralbord -> Innstillinger-> Meldingsmal.
For å lime inn informasjon automatisk i meldingen finnes det tre parametere som skrives inn i mal-teksten:
•Skriv inn teksten: <navn> for å sette inn navnet (hvis tilgjengelig) på en innringer.
•Skriv inn teksten: <nummer> for å sette inn telefonnummeret (hvis tilgjengelig) på innringer.
•Skriv inn teksten: <kønummer> for å sette inn nummeret på ringt kø.

Eksempel:

Skriv inn ønsket tekst, og

2 legg inn koder om ønskelig

1 Velg malen

Blir ved bruk

1
Velg
navnet
på
en ny
mal

Innringer
data blir limt
inn
automatisk

3

Lagre malen

2

3
Tilbake

Send
meldingen

Meny

Menyikon

Navn på
operatør

Nummer innkommende
anrop settes til

Øverst til venstre i skjermbildet vises et «burgermeny»-ikon (tre horisontale streker). Ved å klikke
på ikonet åpnes en meny der man kan velge andre tjenester man har tilgang til:
•

MBN Sentralbord:
• Innstillinger:
• Hjelp:

Sentralbordtjenesten MBN Sentralbord eller MBN Sentralbord Avansert
Innstillinger for sentralbordløsningen. Les mer her.
Brukermanual for sentralbordet.

•

Mitt MBN:

Personlig MBN grensesnitt for MBN brukeren (kommer senere)

•

MBN Innsikt:

Analyseverktøy for kø som følger med sentralbord produktet.

•

MBN Køtavle:

For å presentere Kø-situasjonen i sanntid på storskjerm, følger med
sentralbordproduktet.

•

Logg ut:

Logger bruker ut av portalen.

Ved å klikke på «Min Profil» kan operatøren endre på sitt eget kontaktkort, se egen aktivitetslogg
og sette fravær på deg selv. Å legge inn personlig bilde må gjøres via MBN mobil appen.

Tilbake

Varslinger, MBN SMS, Pause og Avslutt sentralbord
Øverst til høyre i skjermbildet vises knapper som har følgende funksjonalitet:

Varslingsikon –her varsles det fra Telenor om nyheter og hendelser. Leste artikler får
hvit bakgrunn. Klikk på ikonet for å se leste og uleste varslinger. En rød boble viser
antall uleste artikler og dukker opp dersom det har kommet en ny artikkel.
Brukere som har tilleggstjenesten MBN SMS kan lese innkommende meldinger til
køen(e) ved å klikke på dette ikonet. Nye meldinger varsles med en rød boble på ikonet.
Les mer om MBN SMS.
Ved å klikke på «pause»-ikonet vil operatøren settes i Pause på køen. Ved å siden klikke
på «play»-ikonet settes man som aktiv på køen igjen.
Husk at om man som siste påloggede operatør setter seg i Pause på en kø vil innringere
oppleve køen som stengt.
Ved å klikke på denne knappen avsluttes sentralbordtjenesten. Man får en pop-up der
man kan velge å forbli pålogget køene på telefonen, men nye anrop vil da kun varsles på
telefonen og ikke på sentralbordet.

MBN SMS (kommer som en tilleggstjeneste på kø)
MBN SMS er en tilleggstjeneste som kan legges
på den enkelte kø, og det er sentralbord
administrator som under Operatørinnstillinger
bestemmer hvilke operatører som skal kunne
lese/svare på innkommende meldinger.
Med MBN SMS kan man sende SMS/MMS
meldinger til kø-nummer. Nye meldinger varsles
øverst til høyre i skjermbildet med ikonet:
der boblen sier noe om antall uleste SMS. Ved å
klikke på ikonet vil uleste meldinger listes opp, og
ved å klikke på en melding vil denne åpnes i en
meldingsboks.
Det er mulig å lese en melding, og legge den
tilbake i meldingskøen igjen ved å klikke på
knappen «Tilbake til kø» nederst i
meldingsboksen.
Det er ikke mulig å sende MMS/bilder (kun
motta).
Håndterte meldinger vil legges i Meldingsloggen.

Ved å velge visningsnummer «Mitt
nummer» vil operatørens
«personlige» nummer vises som
avsender og meldingen vil ikke være
synlig i aktivitetsloggen. Velges et kønummer vil dette vises som avsender
og meldingen blir synlig i
aktivitetsloggen.
Legg siste melding tilbake i
meldingskøen, slik at noen
andre kan svare på den.

Kontaktkort -Kontaktdetaljer
Kontaktkortet til en bruker gir operatøren mer detaljer om
kontakten, samt funksjonalitet beskrevet her:

Aktivitetslogg. Mer…

Kalender. Mer…

Status på kontakt. Mer…

Skriv SMS eller epost

Kontaktdetaljer. Om tilgjengelig
blir adresseinformasjon hentet fra
opplysningstjeneste.
Klikk på Adresse for å åpne kart i
Google Maps.
Klikk på E-post for å sende epost
melding.

Synkroniser eller legg til ønsket
tilleggsinformasjon i feltene.
Navnene på feltene kan redigeres
(les mer her).

Knapper for samtalehåndtering

Aktivitetsloggen
Aktivitetsloggen gir operatøren en oversikt over tidligere aktiviteter mot aktuell innringer. Aktiviteter kan være notater, innkommende anrop,
tapte anrop og utgående anrop.
Aktivitetsloggen kan hentes opp via innringerens kontaktkort.

Notat knyttet til innringer
Dan Erik Mo, skrevet av
operatør Erik Gran kl. 13:22.
NB: Notater kan kun
skrives/redigeres av bruker
med Sentralbord Avansert.

Dan Erik Mo har ringt
Sentralbordkø-en kl. 15:11,
men fikk ikke svar.

Operatør Kim Karlsen på
Sentralbordkø-en har besvart
anrop fra Dan Erik Mo.

Kontaktkort -Kalender
Indikasjon på at det finnes et
fravær på denne datoen.

Arkfanen Kalender er kun tilgjengelig for interne kontakter.
Her er det mulig å legge til et bestemt fravær på kontaktene,
sette varighet på fraværet og bestemme hva som skal skje
med innkommende anrop under det aktive fraværet.
De lilla sirklene i kalenderen indikerer at det finnes et fravær
på gitt dato. Ved å klikke på en dato vil den nederste linjen
vise fravær for dagen, og ved å legge musepeker over
fraværet vil varighet og årsak vises.

Knapp for å endre på et
fravær som er aktivt.

Nytt fravær settes ved å først klikke på ønsket dato og så
klikke på knappen «Sett fravær».
Man får da opp en boks der man først velger fraværsgrunn,
fra tid/dato og til tid/dato og viderekobling. Klikk «Lagre» for
å legge til fraværet.

Knapp for å slette et fravær
som er aktivt.

NB: Det er administrator som velger hvilket
viderekoblingsnummer som ligger bak valget «Sentralbord».
Bruker kan selv velge i MineSider / Mitt MBN hvilket
nummer som skal ligge bak valget «Kollega/sekretær.

Presentasjon av aktive
fravær på angitt dato.
Musepeker over fraværet
gir flere detaljer. Klikk på
fraværet gjør det mulig å
redigere
Fravær med
viderekobling

Fravær uten
viderekobling

Tilbake

Innstillinger
Under burgermenyen øverst til venstre

kan man klikke seg inn på sentralbordets overordnete innstillinger

Tilbake til sentralbord
Språk: Velg mellom norsk
og engelsk kliententspråk.
Terskelverdi: Sett verdi på når anrop i
kø skal markeres med rød skrift. Sett
verdi i minutter for kø tid og antall i
kølengde
Navnevisning: Velg om innringer skal
presenteres med <etternavn>, <fornavn>
eller <fornavn etternavn>
Hurtigtaster: Her kan man se og endre
på hurtigtaster for ulike funksjoner.
Mer…
Meldingsmaler: Endre, slett eller lage nye
meldingsmaler. Mer…
Illustrasjoner: Illustrasjoner kan skrus
av ved innaktivitet og/elller ved Pause.
Tilbake til sentralbord

Innstillinger -Visningsnummer
Under innstillingen Visningsnummer kan man sette opp regler på hvilket telefonnummer mottaker
av samtalen skal se når det ringes fra sentralbordet.
Huk av her dersom du ønsker å vise
kø-nummeret innringeren ringte
som visningsnummer, når du ringer
tilbake fra anropsloggen. Denne vil
overstyre de to valgene under.

Velg denne og angi kønummeret om du
ønsker å vise samme kønummer for alle
utgående anrop.
NB: Man må være pålogget køen for å
velge nummeret som visningsnummer.

Velg denne om du ønsker å velge
visningsnummer manuelt for
hvert utgående anrop.
NB: Man må være pålogget køen
for å velge nummeret som
visningsnummer.

Tilbake

Innstillinger -Hurtigtaster
Hurtigtastene lar operatøren betjene en rekke tjenester ved å bruke funksjonstastene (F2 –F12) på tastaturet. De aktuelle hurtigtastene vises
på knapper i parentes. På denne måten kan operatøren betjene sentralbordet raskt uten å bruke mus. Det er lagt inn et standardoppsett for
funksjonstatene, men tastene kan endres slik at de passer operatørens vaner best.

Ulike kommandoer som det kan
knyttes en funksjonstast til
Klikk på nedtrekksmenyen for å
finne ledige funksjonstaster. Legg
ev. en `blank` på en kommando
for å gjenbruke funksjonstasten
på en annen funksjon.

Sett funksjonstaster tilbake
til standardinnstilling.

Tilbake

Tips
For å få en bedre brukeropplevelse av sentralbordet er det lurt å lagre nettsiden som en snarvei.
Dette gir følgende fordeler:
• Eget ikon på skrivebordet for å åpne sentralbordet
• Sentralbordet åpnes i fullskjermsvisning som gir plass til mer av bedriftskatalogen
• Sentralbordet blir liggende som et eget program på oppgavelinjen
• Det er lettere å bla til sentralbordet ved bruk av Alt+Tab knappene

Spørsmål ?
–ta kontakt med Telenor kundeservice
• Ta kontakt med Telenor Kundeservice på telefonnummer 09000, eller på chat.
https://www.telenor.no/bedrift/kundeservice/

• Kontakt din Telenorkontakt
https://www.telenor.no/bedrift/kundeservice/kontakt-oss/min-telenorkontakt.jsp

Se også filmsnutter og informasjon på hjelpesiden til MBN Sentralbord på:
https://www.telenor.no/bedrift/kundeservice/loesninger/mobilt-bedriftsnett/brukerveiledning-mbn-sentralbord.jsp

