
Sonera kommunikationstjänst VIP – semester- och frånvarofunktion 

 
 

 

 

Sonera Kommunikationstjänst VIP   
Användarguide för semester- och frånvarofunktionen  

 

v 1.2 

 



Sonera kommunikationstjänst VIP – semester- och frånvarofunktion 

 
 

Beskrivning av funktionen 

Du aktiverar frånvaromeddelandet genom följande åtgärder: 

• Välj antingen Frånvaromeddelande eller Semestermeddelande som aktivitet  

Efter valet av aktivitet dirigeras alla dina inkommande samtal direkt till ett meddelande som informerar uppringaren om den 
valda aktiviteten. 

Semestermeddelande: ”Den person du söker är på semester. Om du vill att samtalet kopplas till den person som du försökte nå, 
tryck 2”  
Frånvaromeddelande: ”Den person du söker är tillfälligt frånvarande. Om du vill att samtalet kopplas till den person som du 
försökte nå, tryck 2” 

Om du har angett en sluttid för aktiviteten, hör uppringaren i meddelandet den tidpunkt då du är tillgänglig på nytt, t.ex. ”Den 
person du söker är på semester. Personen beräknar att vara tillgänglig igen i övermorgon klockan 8:00. Om du vill att samtalet 
kopplas till den du försökte nå, tryck 2.” 

Om uppringaren inte gör något knappval, styrs samtalet efter en kort paus till en svararhälsning och uppringaren erbjuds en 
möjlighet att lämna ett svararmeddelande. 

Obs! Aktiviteterna Frånvaromeddelande och Semestermeddelande sätter alltid på svararen för den tid som meddelandet ska 
användas, även om du normalt inte använder svararen. 

Aktiviteten påverkar inte det nummer som visas i utgående samtal som du ringer, utan bestäms av den roll som är i bruk. 

Du stänger av frånvaromeddelandet genom att vidta följande åtgärder: 

• Välj någon annan av aktiviteterna i listan (t.ex. Tillgänglig), så att inkommande samtal inte längre dirigeras till 
meddelandet 

 

TILLÄGGSINSTÄLLNINGAR 

Menyvalet ”För att komma till växeln, tryck 1” 

Om du vill ge uppringaren möjlighet att i arbetsärenden kopplas till ett annat nummer, exempelvis växeln eller en kollega, gå då 
till VIP-svararens inställningar och gör följande inställningar: 

1. Ska hälsningsfrasen omfatta alternativet ”För att komma till växeln, tryck 1”? Ja 
2. Om ”Ja”, ange vilket telefonnummer samtalet ska kopplas till: mata in önskat nummer i fältet 

När denna inställning är på, hör uppringaren ett meddelande som överensstämmer med aktiviteten, t.ex. ”Den person du söker 
är på semester. För att komma till växeln, tryck 1. Om du vill att samtalet kopplas till den du försökte nå, tryck 2.”  

Om inget knappval görs, styrs samtalet efter en kort paus till en svararhälsning och uppringaren får möjlighet att lämna ett 
svararmeddelande. 

Funktionen att kunna välja genom att trycka 1 stänger du av genom att i den tillhörande svararinställningen välja ”Nej”. 

Lista över nummer som ska kringgå frånvaromeddelandet (vitlista) 

Om du vill upprätta en lista över nummer från vilka inkommande samtal ska kringgå frånvaromeddelandet och dirigeras direkt till 
dig, gör så här: 

1. Lägg till telefonnumren som kontakter i din kontaktlista för tjänsten, om de ännu inte finns som kontakter 
2. Ange kontakterna som ”VIP”-kontakter (i detta sammanhang syftar VIP inte på tjänstens namn utan på ”very important 

person”) 

”VIP”-kontakterna kan vara anställda som finns i företagskatalogen eller personliga kontakter som du har sparat som externa 
kontakter (släktingar, vänner osv.).  
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Användning på VIP-webbsidan (tillgänglig för alla VIP-användare) 

Logga in på VIP-webbsidan på adressen https://vip.sonera.fi 

Ditt användarnamn är av formatet fi040xxxxxxx@foretag.fi (före @-tecknet fi + ditt mobilnummer och efter @-tecknet ditt 
företags eller din organisations domän) 

  

Om du glömt ditt lösenord, klickar du på länken ”Pyydä salasanaa” (Begär lösenord) och följer anvisningarna. 

Tips: Användare av Softphone kan också komma direkt till VIP-webbsidan genom att trycka på husikonen i Softphone eller välja 
alternativet ”Min sida” i menyn ”Verktyg”. 

Val av aktivitet 

Efter inloggning på ingångssidan visas alternativen i aktivitetsmenyerna: 

 

Valet ”För att komma till växeln, tryck 1” 

I menyn ”Tjänster” går du till ”Inställningar för röstmeddelanden”: 

 

 

Välj först en aktivitet i listan, antingen Frånvaromeddelande eller 
Semestermeddelande. 

Om du vill kan du ange en sluttid för aktiviteten (”Ange datum och 
tid då aktiviteten upphör…”). Uppringaren hör då i meddelandet när 
du beräknas vara tillgänglig på nytt. Efter sluttiden stängs 
meddelandet av automatiskt och systemets standardaktivitet blir din 
aktivitet. 

Obs! I Softphone och användargränssnittet Mobile kan man utnyttja 
funktionen “Framtida hänvisning...”, där man i förväg ställer in att 
aktiviteten och därigenom meddelandet ska kopplas på och stängas 
av automatiskt. 

Välj om hälsningsfrasen ska 
omfatta alternativet ”För att komma 
till växeln, tryck 1”: Ja 

Mata in det telefonnummer dit 
samtalet kopplas efter valet. 

Övriga svararinställningar kan du 
lämna utan avseende. De påverkar 
inte frånvarofunktionen när 
Semestermeddelande/ 
Frånvaromeddelande är aktiverade. 
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Administrera kontakter och skapa förbigångslista (vitlista) 

Gå till menyn “Kontakter”. Om du vill välja företagsinterna VIP-tjänsteanvändare eller externa kontakter som du redan sparat i 
din katalog och ange dem som s.k. “VIP”-kontakter som förbigår frånvaromeddelandet, går du till “VIP-kontakter” i menyn 
“Kontakter”. 

 

 

 

 

 

I sökfältet skriver du namnet, eller en del av namnet, på den sökta personen, trycker på “Sök kontakt” och väljer den person i 
listan som du vill ange som “VIP”-kontakt. Tryck sedan på “Lägg till kontakten”. 

 

Om du vill lägga till en helt ny persons uppgifter i din katalog, går du till “Externa kontakter” i menyn “Kontakter”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs! Om personen är en intern kontakt som använder ditt företags eller din organisations VIP-tjänst, dvs. om personen redan 
finns i katalogen, ska du inte spara personen och numret på nytt som en extern kontakt. Om uppgifterna har sparats två gånger, 
alltså både som en intern och en extern kontakt, fungerar vitlistan inte vid inkommande samtal från personen i fråga, utan de går 
till meddelandet. 

 

 

 

 

 

Fyll i de uppgifter som efterfrågas och välj 
“VIP” som kontakttyp. 
 
Lägg till ett telefonnummer för kontakten. 
Efter att du matat in numret trycker du på 
“Verkställ”, och då flyttas telefonnumret över 
till kontaktens uppgifter. 
 
Därefter trycker du på “Spara”, och då läggs 
den nya kontakten till din katalog.  
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Byte av aktivitet och roll via mobiltelefon med funktionskoder 

983 + aktivitetsnummer 

Exempel: Jag vill ändra min aktivitet till Semestermeddelande. Jag slår numret 98391 på mobilen och 
påbörjar samtalet. Samtalet dirigeras till servern. När aktiviteten har bytts hörs meddelandet "Funktionen har 
tagits i bruk".  

Funktionskoder: 

1 = Tillgänglig 

2 = Upptagen 

3 = Lunch 

4 = Möte 

5 = Frånvarande 

6 = Semester 

7 = Distansarbetar 

8 = Kontoret 

91 = Semestermeddelande 

92 = Frånvaromeddelande 

 

Obs. De nämnda aktiviteterna är systemets standardaktiviteter som kan ha ändrats i ditt företag eller din 
organisation. 

 

Användning med Softphone 

Du ändrar aktivitet genom att öppna aktivitetslistan för din egen information. Välj antingen Semestermeddelande eller 
Frånvaromeddelande i aktivitetslistan. Under alternativet ”Anpassad aktivitet...” kan du också ange en sluttid för aktiviteten, så 
att uppringaren hör i meddelandet när du beräknas vara tillgänglig på nytt. Tänk på att om du anger en sluttid för aktiviteten, 
återställer tjänsten standardaktiviteten automatiskt när sluttiden uppnås. 
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Tips: Om du vill schemalägga en ändring av aktiviteten, väljer du ”Framtida hänvisning...” i ”Verktyg”-menyn. I det fönster som 
öppnas väljer du sedan ”Lägg till schemalagd händelse” som öppnas med ”+”-symbolen. Användning av funktionen ”Framtida 
hänvisning...” rekommenderas, eftersom den uppdaterar aktiviteten automatiskt, och då sätts också semester-
/frånvaromeddelandet på resp. stängs av utgående från kalendern och det angivna klockslaget. 

 

 

Via Softphone kan du lägga till nya personliga kontakter från punkten ”Lägg till kontakt” i menyn ”Verktyg”. Ange kontakten som 
”VIP”-kontakt (hjärtsymbol). ”VIP”-kontakterna visas som favoriter i din ”Kontakter”-vy. Om du vill ändra specifikationerna för en 
kontakt, öppnar du kontaktens uppgifter via den lilla pilen intill kontakten och använder sedan knapparna nere till höger. 

 

 

Obs! Om du vill ge uppringaren möjlighet att i arbetsärenden kopplas till ett annat nummer, exempelvis växeln eller en kollega 
med menyval 1, går du till svararinställningarna på VIP-webbsidan för att aktivera funktionen. Du kommer enkelt till VIP-
webbsidan genom att trycka på husikonen i Softphone eller välja alternativet ”Min sida” i menyn ”Verktyg”. 
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Användning med mobiltelefon via VIP Mobile-användargränssnittet 

Byte av aktivitet gör du från VIP Mobile-applikationens ”Jag”-vy. Välj antingen Semestermeddelande eller Frånvaromeddelande i 
aktivitetslistan. 

Tips till användare av Android- och iPhone-terminaler: Om du vill schemalägga en ändring av aktiviteten, väljer du ”Framtida 
hänvisning...” i menyn. I den vy som öppnas väljer du sedan specifikation av ny händelse, som öppnas med ”+”-symbolen. 
Användning av funktionen ”Framtida hänvisning...” rekommenderas, eftersom den uppdaterar aktiviteten automatiskt, och då 
sätts också semester-/frånvaromeddelandet på resp. stängs av utgående från kalendern och det angivna klockslaget. 

På Android- och iPhone-terminaler kan man specificera ”VIP”-kontakter för vitlistan. Kontakterna väljs ur företagets egen katalog 
genom att söka personens uppgifter och ändra kontaktens status till ”VIP” med ”stjärna”-knappen, som då ändras till en 
hjärtsymbol.  

Med Android- och iPhone-terminaler går det även att göra nummer som finns lagrade i telefonens minne till ”VIP”-kontakter 
genom att i VIP Mobiles ”Kontakter”-meny söka personens uppgifter i telefonens minne och trycka en längre stund på personen 
i sökresultatslistan. Därefter öppnas en meny där du kan välja ”Lägg till kontakt”. Mata in önskade tilläggsuppgifter för kontakten 
och ange kontakten som ”VIP”-kontakt. Obs. Funktionen kräver att du i telefonens applikationsadministrationsinställningar har 
gett VIP Mobile-applikationen tillstånd att använda kontakter som finns lagrade i telefonen. 
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