
1. Besök https://connect.officemanagement.se

2. Ange dina inloggningsuppgifter som skickats till alla  
  användare i ett separat mail från din leveranskoordi- 
 nator på Office Management.

3.  Välj ”Administratörsvy” 

4.  Välj sedan ”Funktionsnummer” och därefter 
 ”Scheman”. 

O.M CONNECT 

Snabbguide – Administrera öppettider
Med vår molnbaserade växeltjänst O.M Connect kan du enkelt administrera och schemalägga växelns öppettider 
och svarsmeddelanden. Denna snabbguide innehåller enkla steg-för-steg-beskrivningar som hjälper dig att  
komma igång. 
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5. För att skapa ett nytt eller justera ett befintligt schema,  
 välj det funktionsnummer vars schema du vill ändra. 

Ex. Schemahändelsen Röd Dag ligger först i listan av schemahändelser för 
att telefonväxeln ska kunna känna av när den schemahändelsen är aktuell.

6.  Välj den schemahändelse som du önskar justera.  
 Rangordningen av schemahändelser är viktig efter– 
 som växeln läser av händelserna i ordning. Det är  
 med andra ord viktigt att de schemahändelser som  
 avviker från grundschemat kommer först i listan.



6.  Administrera schemahändelse – några exempel.

Vidarekoppling  
Skapa en ny schemahändelse eller välj en befintlig :

1.  Välj ett namn  

2.  Välj hur den ska upprepas 

3.  Välj under vilken period schemat ska vara aktivt 

4.  Välj vilket meddelande du vill att växeln ska spela 

5.  Välj åtgärd: Vidarekoppling

1

2

3

4

5

Öppna 
Skapa en ny schemahändelse eller välj en befintlig: 

1.  Välj ett namn  

2.  Välj hur den ska upprepas 

3.  Välj under vilken period schemat ska vara aktivt 

4.  Välj vilket meddelande du vill att växeln ska spela 

5.  Välj åtgärd : Öppna
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Stängt 
Skapa en ny schemahändelse eller välj en befintlig :

1.  Välj ett namn  

2.  Välj hur den ska upprepas 

3.  Välj under vilken period schemat ska vara aktivt 

4.  Välj vilket meddelande du vill att växeln ska spela 

5.  Välj åtgärd: Stängt 
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Obs! För att vidarekopplingen ska fungera är det viktigt att landskoden 
inkluderas i telefonnumret enligt exemplet ovan.
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Förklaring av begreppen vid schemaläggning  
av schemahändelse 

Namn på händelse – Det namn vi väljer för schema– 
händelsen. Välj gärna ett namn som tydligt beskriver 
just den specifika schemahändelsen eftersom det ger 
bättre överblick och förenklar justeringar. 

Upprepa – Bestämmer när schemahändelsen gäller. 

Aldrig: Används vid engångshändelse som bara ska gälla  
under den specifika period som valts.

Dagligen: Används när samma schema gäller varje dag under  
samma specifika period som valts.

Per vecka: Används när samma schema gäller varje vecka  
under samma specifika period som valts.

Varje månad: Används när en händelse upprepas vid samma 
datum och klockslag varje månad .

Varje år: Används när en händelse upprepas vid samma 
datum och klockslag varje år .

Mellan –  Här ställer du in mellan vilka datum och tider 
en schemahändelse ska gälla. 

Meddelande – Här väljer du vilket meddelande som 
växeln ska spela upp under schemahändelsen. Mer 
information om hur du spelar in meddelande hittar du i 
Snabbguide –Inspelning av meddelanden.

Åtgärd – Här väljer du hur telefonväxeln ska agera i och 
med schemahändelsen. Det finns tre alternativ:     

– ”Öppna” innebär att funktionsnumret är öppen. 
– ”Stängt” innebär att funktionsnumret är stängd.  
– ”Vidarekoppling” innebär att samtalen kopplas vida-
re  
 till det telefonnummer som valts.
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