
Snabbguide – Mobilappen O.M Connect

Kontakter
Här hittar du alla dina kontakter. Det första du ser är 
listan över dina valda favoriter. Denna lista är tom från 
start. För att lägga till kontakter i favoritlistan klickar 
du i stjärnsymbolen på kontaktkortet för den du önskar 
lägga till. 

För att hitta dina kollegor har du möjlighet att söka 
via namn, avdelning, kontor, titel, närmaste chef eller 
andra företagsunika begrepp som lagts in på kontakt-
korten. Svep favoritlistan nedåt för att få fram sök- 
fältet. För att ringa en kontakt klicka på kontaktkortet  
och därefter klicka på telefonluren.

Du kan också välja att inkludera telefonens kontakter i 
O.M Connect-appen så att du har alla dina kontakter på 
ett och samma ställe.

Grön indikerar ledig/tillgänglig medarbetare

Röd indikerar upptagen medarbetare

Röd lur indikerar medarbetare upptagen i telefon

O.M CONNECT 

Med mobilappen O.M Connect kan du hantera merparten av telefonväxelns alla användarfunktioner direkt i appen 
och på så sätt effektivisera din arbetstid. Denna snabbguide innehåller enkla steg-för-steg-beskrivningar som  
hjälper dig att komma igång. 



Samtalshistorik 
Under fliken samtalshistorik finner du inkommande,  
utgående och missade samtal. Här ser du även om 
någon har lämnat ett meddelande i din inkorg.
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Huvudmeny

2 Lyssna på sparade meddelanden

4 Lyssna på personlig hälsningsfras

5 Spela in personlig hälsningsfras

6 Ta bort personlig hälsningsfras

0 Upprepa denna meny

* Avsluta samtal

Under uppspelning av röstmeddelande

1 Föregående meddelande

2 Upprepa nuvarande meddelande

3 Nästa meddelande

7 Ta bort nuvarande meddelande

0 Till huvudmeny

*  Avsluta samtal

Hantera dina röstmeddelanden 
Nedan hittar du kortkommandon för att hantera dina 
röstmeddelanden samt spela in ett svarsmeddelande.

Jag 
Under ”Jag” hittar du ditt egna kontaktkort. Här kan  
du lägga till en notering och redigera information. 

Ändra aktivitet 
På ditt kontaktkort kan du hantera din tillgänglighet. 
För att göra det kan du antingen klicka på aktivitet, 
klicka på den gröna meny-ikonen till höger eller svepa 
kontaktkortet till vänster. Här väljer du vilken typ av  
tillgänglighet du vill visa samt sluttid. Du kan även 
skapa egna genvägar, t.ex. ”Möte 2 timmar”.

Röstbrevlåda 
Du kan enkelt nå din röstbrevlåda direkt i appen.  
Under fliken för Röstbrevlåda ser du alla dina röst- 
meddelanden. Klicka på ett meddelande för att lyssna.  
Du kan också nå dina röstmeddelanden från fliken 
Samtalshistorik, där dina röstmeddelanden samlas i 
inkorgen.

Du kan också få dina röstmeddelanden med e-post-  
eller SMS-avisering. Detta är en tilläggstjänst som  
kan beställas från Office Managements helpdesk.

Tips!  
Du kommer alltid åt dina röstmeddelanden genom att ringa 555. För att 
detta sätt ska fungera måste ditt telefonabonnemang vara integrerad 
med telefonväxeln.



Flytta aktivitetsomstyrning

1. Välj aktivitetskoppling i menyn.

2. Välj den status där du önskar vidarekoppla ditt  
 nummer samt skriv in nummer. 

3. Aktivera med ”bocken”.
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Svarsgrupper / ACD-grupper 
Under denna flik har du möjlighet att logga in/ur dig  
i de svarsgrupper du tillhör. Här ser du också hur 
många handläggare som är lediga samt hur många 
samtal som står i kö.

Svarsgruppsövervakning
För att kunna se vilka andra kollegor som tillhör  
samma svarsgrupp samt vilka som är inloggade,  
krävs tjänsten Svarsgruppsövervakning. Då kan  
du logga andra kollegor in och ur svarsgruppen  
och på så vis styra bemanningen efter behov.  
Tjänsten innebär att en licens kopplas till den  
enskilde användaren. 

För beställning, kontakta Office Managements  
helpdesk.



Koppla samtal med appen

1. Vid pågående samtal, öppna mobilappen  
 O.M Connect.

2. Välj Kontakter och välj därefter den person du  
 vill koppla samtalet till. 

3. Klicka på ”Koppla”. 

4. Du kan välja att koppla samtalet på två olika sätt;  
– Direkt 
– Bevakad

Om du klickar på ”Direkt” kopplas det pågående  
samtalet direkt till vald person. Lägg sedan på.

Om du klickar på ”Bevakad” parkeras det pågående 
samtalet, och du får möjlighet att stämma av med  
mottagaren om han eller hon kan ta emot samtalet.  
Om det går bra lägger du på. Om inte klickar du på  
”Avbryt koppling” för att återta det parkerade samtalet.
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