
Snabbguide – Softphone

O.M CONNECT 

Med O.M Connect Softphone kan du ringa, koppla samtal, chatta och skicka SMS via din dator. Du kan även ha video- 
samtal och dela dokument. Softphone används också som ett fullfjädrat telefonistgränssnitt och fungerar där du har 
tillgång till internetuppkoppling. Denna snabbguide innehåller enkla steg-för-steg-beskrivningar som hjälper dig att 
komma igång.  

Välj vy
Gränssnittet för softphone erbjuder två olika vyer,  
”Normalvy” eller ”Telefonistvy”. 

För att välja vy klickar du på ”Visa” i menyraden och väljer  
sedan den vy som passar dig bäst. Vår rekommendation 
är att du alltid väljer den mer kompletta telefonistvyn 
– oavsett om du arbetar i en reception eller ej. Denna 
snabbguide kommer också att utgå från visningsläget 
”Telefonistvy”.

Kräver 
headset

Fråga din säljare eller Office Managements helpdesk för 
hjälp att välja headset för optimal ljudkvalitet.



010-858 40 00

010-858 40 00
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Sökfält

Aktiva 
samtal

Samtal  
i kö

Svars- 
grupper

Kontaktlistans favoriter  
Här hittar du de kontakter du markerat  
som favorit på respektive kontaktkort. 
En markör berättar dina kollegors  
tillgänglighet.

Samtalslogg  
Listar inkommande-, utgående- och  
missade samtal till din anknytning.

MiTeam 
Här kan du chatta, dela dokument.

Köstatistik  
Köstatistik ger dig överblick över dina 
svarsgruppers köstatistik samt hur 
många av svarsgruppens användare 
som är inloggade i respektive svars-
grupp. 

Agentstatistik  
Agentstatistik ger dig överblick över 
växelns användare och de svarsgrupper 
respektive användare har tillgång till. 

Du kan även logga in eller ur svarsgrup-
pens användare och på så sätt planera 
och optimera din bemanning. 

Grupplogg  
En översikt över samtalshistoriken för 
dina svarsgrupper.

 

Favoritlista  
– Kontakter

Namn på inloggad användare. Samtals-ID visar det nummer som presenteras när du ringer från soft-
phone. Du kan ställa in olika nummer beroende på tid på dygnet via O.M Connect-appen eller i växelns 
webbgränssnitt. I det här fältet ser du också din aktuella hänvisning samt om du har några missade 
samtal. Tips! Lägg gärna in ditt fotografi för lättare igenkänning internt.

Kontaktlistans favoriter

Samtalslogg

MiTeam

Köstatistik 

Agentstatistik

Grupplogg 

Översikt av softphones gränssnitt

Tips! Tilläggstjänsten 
Call Statistics är ett bra 
komplement för att få 
ut exakt statistik på alla 
inkommande/utgående 
samtal. 

Obs! För att få tillgång 
till kö- och agentstatistik 
krävs att tilläggstjänsten 
Svarsgruppsövervakning 
är kopplad till din  
användare. 



Sökfältet 
Sökfältet använder du för att söka fram kontakter i din 
softphone. Du kan söka på kontaktkortens alla variabler, 
exempelvis namn, telefonnummer, titel, avdelning och 
så vidare. I sökrutan kan du även skriva eller kopiera  
in det telefonnummer som du vill ringa. Klicka på Enter- 
tangenten på ditt tangentbord för snabbuppringning  
eller klicka på ikonen ”Ring med softphone” för att 
ringa upp numret i sökrutan.

Grön indikerar tillgänglig medarbetare

Röd indikerar upptagen medarbetare

Lur indikerar medarbetare upptagen i telefon

010-858 40 00

Kontaktuppgifter 
Kontaktkortet innehåller kontaktens samtliga uppgifter 
som lagts på kontaktkortet som exempelvis telefon-
nummer, e-post, företag, titel, avdelning, specialist- 
område och så vidare. Vilken information ni önskar på 
just era kontaktkort bestämmer ni i samband med att 
vi driftsätter telefonväxeln.

För att lägga kontakten som ”Favorit” i din softphone 
markerar du stjärnsymbolen längs ned till höger på 
kontaktkortet. På samma sätt klickar du ur stjärn- 
symbolen för att ta bort kontakten från din favoritlista.

Notera att de kontaktkort som märks upp som favoriter 
vid driftsättning gäller för hela företaget och kan inte 
tas bort utan hjälp av Office Managements helpdesk.

Tips! Du kan skicka SMS direkt från softphone
genom att klicka på mobilikonen. Kostad för  
SMS tillkommer enligt separat prislista.



Koppla samtal 
Du kan välja att koppla samtal på två sätt. Antingen 
direkt, eller genom så kallad bevakad koppling, vilket 
innebär att du först stämmer av med personen som 
eftersöks att hen har möjlighet att ta samtalet just nu. 

Direktkoppling
För att direkt vidarekoppla ett pågående samtal place-
rar du muspekaren över det aktiva samtalet och ”drag-
n-dropar” samtalet till personen i kontaktlistan som du 
önskar koppla samtalet till. Kopplingen sker därefter 
automatiskt. Om du inte har personen som eftersöks 
i din favoritlista söker du fram kontakten via sökfältet 
och drar samtalet till det öppna kontaktkortet.

Bevakad koppling
Om du vill föravisera samtalet innan du kopplar det 
vidare ringer du upp personen du ska koppla samtalet 
till genom att klicka på luren på personens kontaktkort. 
Det aktiva samtalet väntkopplas helt automatiskt. När 
samtalet är aviserat och personen som eftersöks kan 
ta emot samtalet ”drag-n-dropar” du det pågående 
samtalet över det väntkopplade samtalet. På så sätt 
kopplas samtalen ihop igen.
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Sökfält

Aktiva 
samtal

Samtal  
i kö

Svars- 
grupper

Favoritlista  
– Kontakter

Sänd DTMF-toner
DTMF-toner används för att kunna identifiera knappval 
exempelvis vid samtal till en bank eller supportlinje. 
För att sända DTMF-toner i ett pågående samtal trycker  
du på knappsatsikonen i fönstret för ”Aktiva samtal”.

010-858 44 00

Tips!  
Om du behöver flytta ditt pågående 
samtal väljer du vart du vill flytta det, 
och klickar sedan på piltangenten.
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Svarsgrupper 
Längst ned till höger i softphones gränssnitt ser du de 
svarsgrupper som du har åtkomst till. 

Här kan du se hur många agenter som är lediga i svars-
gruppen samt om samtal väntar i kö. De svarsgrupper 
där din användare är inloggad är blåmarkerade. Genom 
att klicka på en svarsgrupp kan du logga in eller ur din 
användare. 

För att kunna logga in eller ur svarsgruppens andra 
användare behöver din användare vara kopplad till 
tjänsten svarsgruppsövervakning. För beställning, 
kontakta Office Managements helpdesk. 

Avisera pågående samtal via SMS eller e-post 
När du är inloggad i en svarsgrupp och tar emot ett 
samtal kan du under det pågående samtalet avisera en 
otillgänglig kollega via sms eller e-post om att denna 
varit eftersökt.

För att skicka en avisering via SMS eller e-post öppnar 
du kontaktkortet till den person som eftersöks. 

Klicka på ikonen för avisering via SMS eller avisering 
via e-post högst upp till höger på kontaktkortet. Ett 
fördefinierat SMS eller e-post skapas med information 
om när personen eftersökts samt från vilket telefon- 
nummer. Klicka på ”Skicka” för att skicka aviseringen.

Svars- 
grupper
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Hantera din hänvisning 
För att öka servicegraden både internt och externt är 
det klokt att hänvisa sin anknytning korrekt. På det 
sättet vet dina kollegor och eventuella kunder om du  
är tillgänglig. För att justera din hänvisning via gräns-
snittet i softphone klickar du på din nuvarande hänvis-
ningsstatus som anges i fältet där informationen om  
din användare presenteras, och väljer den hänvisnings-
status som passar tillfället. 

Som standard hänvisas det inkommande samtalet till 
din röstbrevlåda, men du kan också ställa in alternati-
va vidarekopplingar, som exempelvis företagets växel, 
eller tilläggstjänsten Professional Answering Service.

Du kan också välja att skapa egna anpassade hänvis-
ningar genom att klicka på din hänvisningsstatus och 
därefter ”Redigera genvägar”.

Framtida hänvisning  
Du har också möjligheten att schemalägga framtida 
hänvisningar. För att skapa en framtida hänvisning 
klickar du på din aktuella hänvisningsstatus och  
därefter på ”Framtida hänvisning”. Du kan välja att  
skapa en händelse som upprepas, exempelvis vid  
stående veckomöten, eller en hänvisning som gäller  
vid ett enstaka tillfälle.

Skapa genvägar hänvisning

Skapa en genväg till en  
egen anpassad hänvisning.

Klicka på din aktuella hänvisningsstatus 
för att justera din tillgänglighet.



Dela filer med ditt team 
Med O.M Connect är det möjligt att dela filer med ditt 
team. 

1. Klicka på MiTeam-ikonen och skapa därefter en  
 chatt (ström). 

2. Bjud in de personer som du vill ska ingå i chatt- 
 konversationen (max 7 personer).

3. Addera de filer du vill dela genom att klicka på  
 ”Lägg till filer”.     

Videosamtal 
Med O.M Connect är det möjligt att kommunicera via 
videosamtal. 

1. Klicka på MiTeam-ikonen  
 och skapa därefter en chatt (ström). 

2. Klicka på videomötesikonen och bjud in de personer  
 du vill samtala med via video. 

Max två deltagare (inklusive du själv) kan delta via 
video med gratislicensen. De andra mötesdeltagarna 
kan delta i mötet med ljud. Om du önskar uppdatera 
din videotjänst, vänligen kontakta Office Managements 
helpdesk.
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Användartips 
Gör det enklare för dina kollegor att ringa ett nummer direkt från 
softphone eller O.M Connect-appen genom att skriva Callto: framför 
telefonnumret du vill dela vidare. Telefonnumret blir då aktivt och  
din kollega kan enkelt ringa genom att klicka på numret. Perfekt att 
använda via chatten i MiTeam.

För att det ska fungera måste standardprogrammet i datorn vara 
inställt till O.M Connect. 



Telefonistfunktioner i fältet för aktiva samtal 

A Starta ljudinspelning 
B Knappsats
C Ringsignal av
D Starta applikation
E Genomför koppling
F Kopplingsalternativ
G Lägg till samtal i möte
H Parkera samtal
I Besvara samtal
J Väntkoppla samtal
K Avsluta samtal

Kontaktkortets funktioner 
L Kalender/outlook-koppling (tilläggstjänst) 
M Interkom (kräver separat uppsättning) 
N Skicka SMS 
O Chatt 
P Ringa primärt nummer 
Q Skicka avisering via SMS (mall)*  
R Skicka avisering via e-post (mall)*
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Vad betyder ikonerna? 
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Aktiva 
samtal Kontakt- 

kortet

* Endast åtkomlig via telefonistvyn

hello@officemanagement.se | +46 10 858 40 00 |www.officemanagement.se

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.

Röstbrevlåda 
Det finns flera sätt att nå sin röstbrevlåda via softphone. 
Klicka på ikonen för ”Samtalslogg” i ikonraden. Under 
fliken ”Inkorg” listas alla dina röstmeddelanden – både 
nya och gamla. Radera ett röstmeddelande genom att 
”swipar” med tummen åt vänster.

För att du aldrig ska missa ett nytt röstmedelande får 
du även en markering vid ditt namn, högst upp i soft- 
phones gränssnitt. Denna markering syns tills dess  
att du klickat på röstmeddelandet, eller att du loggar in  
i softphone på nytt.

Du kommer även åt dina röstmeddelanden genom att 
ringa 555. För att detta sätt ska fungera måste ditt tele-
fonabonnemang vara integrerat med telefonväxeln.

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


