Telia Konsert® Snabbguide för standardtelefon
➧

Teckenförklaringar

➧

: lyft luren/låt luren vara lyft.

: lägg på luren/låt luren ligga på.

❐ När det ringer på din egen telefon:

.

❐ Ta samtal från annan telefon som ringer (ta från anknytning eller grupp):

➧

Telefonpassning

➧

11: slå 11 på knappsatsen. XX: slå önskat internt nr.
KKK: slå kortnr. ...... : slå valfritt nr.

7xx för den

❐ Besvara ett externt samtal som ringer på en annan telefon:

➧

telefon eller grupp där det ringer.

70.

Ringa

76.

➧

talet på valfri standardtelefon:

➧

❐ Besvara ett externsamtal som är ställt på sökning (se sidan 3). Under pågående sökning, ta sam-

xx (önskat nr).
Till telefonist:
9.
Externt:
0; vid extern kopplingston, slå nr.
Externt med kortnr:
KKK (önskat kortnr 600 – 699).
Externt via en bestämd ledning:
8x (x = ledningsnr 1 – 4); vid extern kopplingston, slå

❐

➧

❐

➧

❐

➧

❐

➧

❐ Internt:

➧

nr.
❐ Externt via en överordnad företagsväxel:

819.

Under samtalet
Återta allmänt parkerat externsamtal med ledningsnr:

➧

. Samtalet kan återtas på valfri anknytning.

Återta allmänt parkerat externsamtal med anknytningsnr:

8X (x = ledningens nr).
7XX (xx = nr på den an-

➧

➧

❐ Allmän parkering av externsamtal: R

knytning som utförde parkeringen; ditt eget anknytningsnr om det var du själv).
❐ Förfrågan under pågående samtal: R; ring internt förfrågningssamtal, eller slå 8 för extern
kopplingston och externt förfrågningssamtal (du kan ringa flera externa förfrågningssamtal
parallellt).
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Pendla mellan samtalen: R (om du har flera parallella externa förfrågningssamtal, pendla
mellan dem med R0).

Avsluta det aktuella samtalet och återgå till det parkerade
. Det ursprungliga samtalet ringer omedelbart

➧

a) om det parkerade samtalet är internt:
på din telefon.

b) om det parkerade samtalet är externt : 0. Det aktiva samtalet kopplas ned och du återfår
det ursprungliga.
❐ Överflyttning av pågående samtal till annan anknytning: R; ring den andra anknytningen; (ev

➧

vänta på svar och anmäl samtalet);

. Du kan överflytta även till en upptagen anknytning.

Ångra överflyttning: se Ta samtal från annan telefon på sid 1.
❐ Extern R-knapp under pågående externsamtal: R6.
❐ Sätt upp en konferens1 med en extern part under ett internsamtal: ring ett externt förfrågningssamtal, R 5.

Avsluta konferens: om initiativtagaren kopplar ned avslutas konferensen.

Systemet kan programmeras för extern överflyttning, alternativt för extern konferens. Nedanstående förutsätter att systemet är öppnat för en av dessa möjligheter. Båda kan inte förekomma
samtidigt.
❐ Under ett externt samtal: R8; ring ett externsamtal och invänta svar; R 5. Beroende på
växelns programmering skapas nu en konferens mellan dig och de övriga två parterna, eller
också överflyttas det ursprungliga samtalet till det uppringda telefonnumret.

➧

Avsluta extern konferens:

.

Avsluta överflyttat externsamtal: två av växelns externa ledingar är upptagna tills någon av de

När du inte kommer fram

5.
Påskyndning. Vid upptaget-ton på internnr : 8; du hör en snabbt hackande ton. På den sökta

❐ Ring igen med senast använda externnr:
❐

➧

externa parterna avslutar det överflyttade samtalet.

2

anknytningen hörs ”Samtal väntar”-ton. Lägg inte på luren — när den sökta anknytningen
kopplas ned ringer den omedelbart för ditt samtal.
❐ Beställ återuppringning. Vid upptaget-ton på internnr2: 5; du hör en snabbt hackande ton;

➧

.

1) Systemet hanterar endast en konferens åt gången.
2) Om du ringer till telefonisten får du inte upptaget-ton; ditt samtal ställs automatiskt i kö. Koppla inte ned, vänta tills telefonisten blir ledig. Ditt samtal påringer då som vanligt.

2
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➧

Besvara återuppringning. När din egen och den sökta telefonen är lediga ringer din telefon.
; nu ringer det som vanligt på den andra anknytningen.

❐ Inbrytning1. Vid upptaget-ton på internnr: 888; nu öppnas ett konferenssamtal med dig
själv och de två parterna i det ursprungliga samtalet som deltagare. Du lämnar samtalet utan
att de två andra kopplas ned.
❐ Lämna meddelande till en systemtelefon. Ring anknytningen. Vid upptaget eller inget svar: 6

➧

. På den sökta anknytningen blinkar nu meddelande-lampan. Den du söker ser ditt an-

➧

knytningsnummer genom att trycka meddelandeknappen.
❐ Sök i systemtelefonernas högtalare.

77 ; 0 (för att söka alla) eller XX (för att söka en

viss grupp eller anknytning ); tala meddelandet;

.

➧

2

❐ Parkera ett externsamtal och sök. Under ett pågående externsamtal: R77 samt 0 eller

.

➧

delande (t ex: ”Samtal till NN”);

Nu kan någon annan (eller du själv) ta det parkerade samtalet med

➧

❐

XX (se Sök i systemtelefonernas högtalare ovan) och tala ett meddelande.
Återta det parkerade samtalet: R.
Ställ ett externsamtal på sökning. Under ett pågående externsamtal: R776; tala ett med76. Om ingen tar

det parkerade samtalet inom en förutbestämd tid ringer det åter på din telefon.

När du inte kan svara
❐ Lägg in ett hänvisningsbesked på din telefon.

Lägg in hänvisning:

.

➧

Ta bort hänvisning:

*82; slå en siffra 1 – 4 enligt ovan för val av besked;
*820
.

➧

➧ ➧

Beskedet syns i textfönstret på de systemtelefoner som ringer dig. Du blir med en hackande kopplingston påmind om att du har lagt in hänvisning. Du kan välja mellan följande: 1) Tillfälligt ute. 2) Semester. 3) Sjuk. 4) Sammanträde.

❐ Stör ej.

➧

Stäng av Stör ej:

*0
.
*xx (ditt eget anknytningsnr) 0

➧

Sätt på Stör ej:

➧ ➧

Om du sätter på Stör ej3 kan din anknytning inte nås av påringning; den som försöker
får upptaget. Du blir med en hackande kopplingston påmind om att du har satt på ”Stör
ej”.
.

1) Inbrytning kan genomföras endast om a) din anknytning är programmerad som behörig; b) den sökta anknytningen inte
spärrats mot inbrytning. Om ett konferenssamtal pågår någonstans i systemet kan växeln av tekniska skäl inte verkställa
inbrytning.
2) Om du söker en anknytning öppnas i själva verket ett dubbelriktat samtal med anknytningen, som då fungerar som
snabbtelefon. Den du söker kan vid behov lyfta luren.
3) Stör ej är inte tillgänglig på telefonistanknytningen.

3

.

Typer: 0 = medflytta alla samtal. 1 = vidarekoppla samtal vid ej svar. 2 = vidarekoppla vid upptaget. 3 plus ditt lösenord1 = medflytta hit från anknytning XX.
Om att du har satt på Medflyttning blir du påmind med en hackande kopplingston. Vidarekoppling vid ej svar och vid upptaget kan vara på samtidigt.

Övrigt

*xx (ditt eget anknytningsnr)

➧

❐ Ta bort egen programmering:

➧

Stäng av Vidarekoppling/Medflyttning: Se Ta bort egen programmering under Övrigt nedan.

.

➧

Tar bort ”Stör ej”, Väckning/Påminnelse och Vidarekoppling/Medflyttning (samtliga varianter).
❐ Programmera egna kortnummer:

*KKK (600 – 609, det nummer du vill program-

➧

*51; .. (timme) .. (minut)

➧

❐ Sätt på Väckning/Påminnelse:

.

➧

mera), telefonnummer (utan inledande nolla)

. Telefonen

.

➧

*50

➧

Stäng av Väckning/Påminnelse innan det ringer:

➧

ringer på angivet klockslag, när du lyfter luren hörs en snabbt upprepad signal.

*81; ... (gammalt lösenord, första gången: 000);
... (nytt lösenord); ... (repetera det nya lösenordet)
.
Lås telefonen mot utgående externsamtal (endast larmnummer kan ringas):
*80;
... (ditt lösenord, se ovan)
.

❐ Skapa/ändra ditt lösenord:

➧

➧

❐

➧

*... (ditt lösenord, se ovan).

❐ Förbered telefonen för avlyssning av rummet (”barnvaktsfunktion”):

➧

Lås upp:

➧

Du blir med en snabbt hackande kopplingston påmind om att du låst telefonen.

*7 (låt luren lig-

ga avlyft).
Nu kan du ringa till den förberedda telefonen från en annan anknytning och lyssna av
rummet.

➧

Stäng av ”Lyssna av rummet”-funktionen på den förberedda telefonen:

.

Mer om Telia Konsert
Mer om Konsert-systemet kan du läsa i Telia Konsert Bruksanvisning, som medföljer växeln. Där beskrivs bl a systemtelefon Telia Konsert 26, som med display, signallampor och
funktionsknappar på bekvämaste sätt ger dig full tillgång till alla funktionerna i Telia Konsert.
1) Lösenordsfunktionen beskrivs under Övrigt: Skapa/ändra ditt lösenord.
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*xx (mottagande anknytningsnr); . (typ)

➧

Sätt på:

➧

❐ Vidarekoppling/Medflyttning
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