
Veiledning for appen Flexi Presentity for 

iPhone 
 

Datatal har utviklet en mobilapp for din smarttelefon, og med den kan du enkelt angi viderekoblinger 

og høre på talemeldinger.  Last ned mobilappen ved å søke etter Presentity i Apple Appstore. Appen 

heter Presentity og er utviklet av Datatal AB.  

1.0 iPhone 

1.1 Innstillinger: 
 

 

 

Internnummer: Ditt internnummer 

PIN: Din PIN-kode i Presentity 

Adresse: Datanavn/IP-adressen til Presentity-serveren 

Sikker tilkobling: Kreves at serveren er klargjort for dette. 

  



1.2 Viderekoblinger 
I viderekoblingsfanen kan du opprette og aktivere viderekoblinger. Du kan dessuten opprette snarveier 

for enklere å angi for eksempel en lunsj- eller møteviderekobling. 

 

Lengst oppe ser du den aktuelle viderekoblingen 

Plusstegn: Legg til nye snarveier. Sveip til venstre for å 

endre eller slette en snarvei. 

Åpne: Slette den aktive viderekoblingen 

Hurtigtaster: Trykk på en hurtigtast for å aktivere 

viderekoblingen 

 

 

 

Fraværsårsak: Viderekoblingskoder som ikke er 

snarveier: trykk for å angi klokkeslett/dato. 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle viderekoblinger: Aktiv viderekobling 

 

 

Fremtidige viderekoblinger: Sveip til venstre for å 

endre eller slette en viderekobling. 

 

 

 

 

 

 



1.3 Anrop 
Her kan du se tapte, besvarte og utgående anrop samt anrop som har kommet til telefonsvareren mens 

viderekobling har vært aktivert. Også talemeldinger vises i denne fanen.  

 

Du kan velge mellom tre ulike filtre og se alle 

anrop, bare tapte eller bare talemeldinger. 

 

 

 

 Innkommende anrop ved opptatt 

 

 Innkommende anrop 

 

 Tapt anrop 

 

 Innkommende anrop via viderekobling 

 

 Etterlatt talemelding 

 

 

 

 

 

         Bruk denne knappen til å slette alle anropsoppføringene i listen 

 

  



Når du vil bruke appen til å ringe til noen andre enn kollegaene dine, trykker du på telefonrøret øverst 

i venstre hjørne   

 

Følgende bilde vises: 

 

 

 

Ring via: Her kan du velge om du vil ringe ut via firma 

(fastnummeret ditt vises for den du ringer til, krever at du 

har rettighet til det) eller via mobil 

(mobiltelefonnummeret ditt vises for den du ringer til). 

Hvis du velger "Velg ved anrop," får du opp dette valget 

før hvert anrop. 

 

Slå et nummer og klikk på telefonrøret, eller ring til noen i 

kontaktlisten ved å trykke på Kontakter øverst i høyre 

hjørne. 

 

 

1.4 Grupper 
Denne fanen er tilgjengelig hvis Flexi Presentity støtter dette for firmaets telefonsentral. Her kan du 

logge på og av gruppen, og kan i visse tilfeller endre ruter/profiler i sentralen direkte på mobilen.  

  Logge på og av alle gruppene internnummeret er tilknyttet 

  Logge på og av bestemte grupper 

 

  

Her kan du velge om det skal ringe på både mobilen og fasttelefonen, eller bare på fasttelefonen. 



1.5 Kollegaer 
I kollegafanen kan du se favoritter som du har lagt til slik at du raskt kan se deres telefonstatus. Du 

kan legge til favoritter i appen eller i Presentity Web. Søkesymbolet (forstørrelsesglasset) brukes til å 

søke etter andre kollegaer i firmaet for å ringe dem, se mer informasjon eller legge dem til som 

favoritter.  

Fargen til favorittene symboliserer viderekoblingsstatusen deres: grønn er tilgjengelig og rød betyr at 

de har aktivert viderekoblingsfunksjonen. Et telefonrør i høyre hjørne betyr at telefonen er opptatt. 

 

 

 

Sveip med fingeren mot venstre på en kollega for å vise følgende alternativ: 

 

Velg om du vil ringe, få mer informasjon i en detaljert visning eller fjerne som favoritt. 

 

 



Hvis du klikker på en kollega, får du en detaljert visning: 

 

 

 

Hvis du trykker i det øverste feltet, ringer du til kollegaen. Du kan også trykke på 

mobiltelefonnummeret (hvis det finnes) for å ringe.  

Alle tekstfelt (sted, tittel, avdeling) er søkbare. Hvis du trykker på et felt, søkes det automatisk etter 

det ordet. 

Lengst nede i visningen kan du velge om å enten legge til personen som favoritt, eller fjerne en 

eksisterende favoritt. 

 

 

 

  



1.6 Overføre anrop 
Åpne Presentity-appen og gå inn i anropsfanen i løpet av en samtale. 

Bildet ser ut som nedenfor: 

 

 

 

 

 

 Velg hvordan du vil overføre anropet 

 

 

Velg hvordan du vil overføre anropet: via kollegafanen, det numeriske tastaturet eller kontakter. 

Når du har valgt en kollega eller en kontakt, overføres anropet automatisk. Hvis du velger å slå et 

nummer via det numeriske tastaturet, må du trykke på den blå pilen som vises nederst i skjermen for å 

fullføre overføringen. 

 

 


