Informera med röstbrevlåda

Innehållsförteckning
Via Informera kan du själv lägga in egna
hänvisningar, skicka meddelanden och ringa till
kollegor, hantera samtal och söka på anknytningar
inom företaget utan att behöva vända dig till
telefonist. Informera är ett webbaserat program och
adressen dit får du av din systemadministratör.

IP:adress: https://informera.tdc.se
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Logga in
Logga in med ditt fullständiga telefonnummer inklusive riktnummer samt lösenord.
Första gången du loggar in är lösenordet ________. Du måste nu själv byta till ett eget
lösenord. Under sidan ”Inställningar” kan du själv byta ditt lösenord, eller kontakta
systemadministratör om du tappat bort eller glömt det. Avsluta och logga ut genom att
klicka på krysset längst upp i högra hörnet.
Sökning
Klicka på fliken ”Sökning” för att söka efter kollegor eller avdelningar, för att finna
information och/eller skicka meddelanden.
Sökresultatet visas som en lista med alla anknytningar eller avdelningar som matchar
sökningen. Du kan också se eventuella hänvisningar direkt i listan.

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att
skicka meddelande via e-post eller sms.

Du kan enklare välja vad eller vem du vill söka
på. Om du vill göra en sökning på en kontakt eller
användare så väljer du det i listan”kataloger”.
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Hänvisning
Manuell hänvisning
1. Klicka på fliken ”Hänvisa min telefon”.
2. Ange orsak, och ändra från- och tilldatum samt tid om det behövs.
3. Kryssa i om telefonen ska vara öppen, samt om telefonist ska hänvisa till ett
annat nummer.
4. Avsluta med att skriva in en förklarande text i textrutorna om det behövs.

Snabbhänvisning
Om du lagt upp egna snabbhänvisningar räcker det att du klickar på knappen för att
hänvisa dig. Egna snabbhänvisningar gör du under ”Inställningar” och börjar gälla först
när du klickar på snabbknappen.
Schema
Har du hänvisningar som återkommer kan du lägga in dessa under Schema.
Då kommer du inte behöva hänvisa din telefon utan detta görs automatiskt efter dom
tider du ställt in.
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Meddelande
När du har fått nya meddelanden blir Meddelande fliken rödmarkerad.
Klicka på fliken för att se dina meddelanden.

Lyssna av meddelanden via telefonen
1) Klicka på spela upp-symbolen

för meddelandet du vill lyssna på.

Lyssna av meddelanden (via PC-högtalaren)
2) Klicka på spela upp-symbolen

för meddelandet du vill lyssna på.

Spara ett meddelande
3) Klicka på spara-symbolen

för meddelandet du vill spara.

Markera ett meddelande som läst
4) Klicka på radera-symbolen

för meddelandet du vill markera som läst.

Radera ett meddelande
5) Klicka på radera-symbolen

för meddelandet du vill ta bort.

Kopiera numret till kontaktlista
6) Klicka på kopiera-symbolen
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Röstbrevlåda
Din telefon har en egen Röstbrevlåda. Första gången du använder systemet ska du spela
in en personlig hälsning som spelas upp för dem som ringer till dig när du inte svarar.
Personlig hälsning
För att spela in egna hälsningar, gå in under Inställningar, Röstbrevlåda och hälsningar.
Klicka på symbolen

för att göra en inspelning och följ anvisningen.

Byt personlig kod i Informera och Röstbrevlåda
Under fliken Inställningar kan du byta din personliga kod.

Koden skall därför bestå av fyra siffror och får inte innehålla * eller #.

Röstbrevlåda via telefon
Du kan även administrera din Röstbrevlåda via din telefon. Ring Röstbrevlådan och följ
röstguiden.

Internt nummer till Röstbrevlådan: _____________________________________

Externt nummer till Röstbrevlådan: _____________________________________
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