
Flexi Presentityn Android-sovelluksen 

käyttöohje 
 

Datatal on kehittänyt älypuhelimellesi sovelluksen, jolla voit asettaa soitonsiirtoja, soittaa puheluita, 

etsiä kollegoita ja kuunnella ääniviestejä helposti.  Voit ladata sovelluksen etsimällä hakusanalla 

Presentity Google Play -kaupasta. Sovelluksen nimi on Presentity, ja kehittäjän nimi on Datatal AB.  

1.0 Asetukset 

 

 

 

Voit avata asetukset napsauttamalla oikeassa yläkulmassa näkyviä kolmea pystysuoraa pistettä ja 

valitsemalla Asetukset. Napsauta sen jälkeen käyttäjätiliä. (Jos oikeassa yläkulmassa ei näy pisteitä, 

napsauta puhelimen valikkopainiketta. Pisteiden näkyminen riippuu puhelimen mallista.)  

Alanumero: Alanumerosi puhelinverkossa 

PIN-koodi: PIN-koodisi Presentity-ohjelmaan 

Palvelimen osoite: Presentity-palvelimena toimivan tietokoneen nimi tai IP-osoite 

Suojattu yhteys: Edellyttää, että palvelin on valmis tähän 

  



1.1 Aloitussivu 
Soitonsiirto-välilehdellä voit luoda ja ottaa käyttöön soitonsiirtoja ja luoda pikanäppäimiä, joilla voit 

asettaa soitonsiirron lounaan tai palaverin ajaksi helpommin. 

 

 

 

Ylimpänä näkyy käytössä oleva soitonsiirto 

Avaa puhelin: Poistaa käytössä olevan soitonsiirron 

Pikanäppäimet (sininen): Voit aktivoida soitonsiirron 

painamalla pikanäppäintä. 

Soita: ks. kohta 1.2 

Soitonsiirto: ks. kohta 1.3 

 

Soitonsiirrot: Täällä voit tarkastella käytössä olevia ja 

tulevia soitonsiirtojasi 

Puheluhistoria: ks. kohta 1.4 

Kollegat: ks. kohta 1.5 

Ryhmät: Täällä ryhmien jäsenet voivat kirjautua ryhmiin 

tai pois niistä. 

Puhelun ohjaus: Tässä voit valita, hälyttävätkö sekä 

matka- että lankapuhelimesi vai ainoastaan lankapuhelin. 

 

 

Muokkaa tai lisää pikanäppäimiä:  

Napsauta oikeassa yläkulmassa näkyviä kolmea  

neliskulmaista pistettä ja valitse ”Muokkaa 

pikanäppäintä”. Tässä voit  

sekä muokata nykyisiä pikanäppäimiä sekä asettaa  

uusia.   

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Soita 
 

Kun haluat soittaa sovelluksella muulle kuin kollegallesi, 

valitse ensin Soita. 

Puheluasetukset: Tässä voit valita, haluatko soittaa 

yrityksen kautta (lankapuhelinnumerosi näytetään 

vastaanottajalle, vaatii oikeudet) vai matkapuhelimen kautta 

(matkapuhelinnumerosi näytetään vastaanottajalle). Voit 

myös valita asetuksen ”Valitse soitettaessa” voidaksesi 

valita reitityksen ennen soitettavaa puhelua. 

 

Näppäile puhelinnumero ja vihreän luurin kuvake tai siirry 

yhteystietoluetteloosi napauttamalla oikeassa yläkulmassa 

näkyviä kolmea neliskulmaista pistettä ja valitse 

vastaanottaja luettelosta (tai paina puhelimen 

valikkopainiketta, jos yläkulmassa ei näy pisteitä). 

 

    

1.3 Soitonsiirto 
 

Tässä voit asettaa uusia soitonsiirtoja. 

Valitse syy ja aseta päivämäärä tai aika. 

Valitse ”avoin puhelin”, jos haluat, että puhelimesi 

pidetään auki soitonsiirron ajan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 Puheluhistoria 
Tässä näet vastaamattomat, vastatut ja lähtevät puhelut sekä vastaajaasi ohjatut puhelut. Lisäksi 

näkymässä näytetään ääniviestit.  

 

Napauttamalla ”Kaikki” voit suodattaa näkyviin 

vastaamattomat puhelut tai ääniviestit tai tarkastella 

kaikkia puheluita. 

 

 

 Vastaamaton puhelu 

 

 

 Saapuva puhelu soitonsiirron aikana 

 

 

 

 

 

 Saapuva puhelu 

 

 Voit poistaa kaikki puheluhistorian tiedot 

koskettamalla roskakorikuvaketta 

 

 

Alla näet, miltä tiedot ääniviesteistä näyttävät. Koskettamalla viestin tietoja saat esiin vaihtoehdot 

toistaa viestin, soittaa takaisin ja poistaa. 

 

  



1.5 Kollegat 
Kollegat-välilehdellä näet kollegasi, jotka olet valinnut suosikeiksi, jotta näet heidän puhelin- ja 

soitonsiirtotilansa nopeasti. Voit valita suosikkisi sovelluksessa tai Presentity Webissa. Napauttamalla 

suurennuslasikuvaketta voit etsiä kollegojasi ja sen jälkeen soittaa heille, tarkastella heidän tietojaan 

tai lisätä heidät suosikeiksesi.  

Suosikkiesi värit tarkoittavat heidän soitonsiirtotilaansa: vihreä tarkoittaa tavoitettavissa olevaa ja 

punainen soitonsiirtoa. Oikeassa reunassa näkyvä luuri tarkoittaa, että puhelin on varattu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Napauttamalla kollegaa saat esiin enemmän tietoja: 

 

 

 

Voit soittaa kollegalle napauttamalla ylintä kenttää. Voit myös esimerkiksi soittaa 

matkapuhelinnumeroon napauttamalla sitä (jos on).  

Kaikki tekstikentät, kuten paikkakunta, nimike ja osasto, ovat etsittävissä. Voit etsiä tekstikentän 

tiedon perusteella automaattisesti napauttamalla sitä. 

Voit myös lähettää kollegalle sähköpostia napauttamalla tämän sähköpostiosoitetta. 

Voit lisätä kollegan suosikiksi tai poistaa suosikeista koskettamalla oikeassa yläkulmassa näkyvää 

tähtikuvaketta. 

 

 

 

  



1.6 Puhelun yhdistäminen 
Avaa Presentity-sovellus puhelun aikana. 

Seuraava näkymä avautuu: 

 

 

 

 

 

 Valitse, miten haluat yhdistää puhelun 

 

 

Valitse, miten haluat yhdistää puhelun; Kollegat-välilehden, numerolevyn vai yhteystietoluettelon 

avulla. 

Kun olet valinnut kollegan tai yhteystiedon, puhelu yhdistetään automaattisesti. Jos näppäilet 

puhelinnumeron numerolevyllä, sinun on puhelun yhdistämiseksi painettava vielä sinistä nuolta, joka 

ilmestyy ruudun alaosaan. 

 

 


