
Flexy Presentityn iOS-sovelluksen 

käyttöohje 
 

Datatal on kehittänyt älypuhelimellesi sovelluksen, jolla voit asettaa soitonsiirtoja ja kuunnella 

ääniviestejä helposti.  Voit ladata sovelluksen etsimällä hakusanalla Presentity Applen Appstore-

kaupasta. Sovelluksen nimi on Presentity, ja kehittäjän nimi on Datatal AB.  

1.0 iPhone 

1.1 Asetukset 
 

 

 

Alanumero: Alanumerosi puhelinverkossa 

PIN-koodi: PIN-koodisi Presentity-ohjelmaan 

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

Suojattu yhteys: Edellyttää, että palvelin on valmis tähän 

  



1.2 Soitonsiirrot 
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 

Plusmerkki: Lisää uusia pikanäppäimiä. Voit poistaa tai 

muuttaa pikanäppäintä pyyhkäisemällä vasemmalle 

Avaa: Poistaa käytössä olevan soitonsiirron 

Pikanäppäimet: Voit aktivoida soitonsiirron painamalla 

pikanäppäintä. 

 

 

 

Poissaolon syy: Soitonsiirtokoodit, jotka eivät ole 

pikanäppäimiä, voit ilmoittaa ajan tai päivämärän 

painamalla. 

 

 

 

 



 

 

 

Käytössä olevat soitonsiirrot: Aktiivinen soitontsiirto 

 

 

Tulevat soitonsiirrot: Voit poistaa tai muuttaa 

soitonsiirtoa pyyhkäisemällä vasemmalle 

 

 

 

 

 

 

1.3 Puhelu 
Tässä näet vastaamattomat, vastatut ja lähtevät puhelut 

sekä vastaajaasi ohjatut puhelut. Lisäksi näkymässä näytetään ääniviestit.  

 



Voit suodattaa näkyviin vastaamattomat puhelut 

tai ääniviestit tai tarkastella kaikkia puheluita. 

 

 

 

 Saapuva puhelu meneillään olevan puhelun 

aikana 

 

 Saapuva puhelu 

 

 Vastaamaton puhelu 

 

 Saapuva puhelu soitonsiirron ollessa käytössä 

 

 Jätetty ääniviesti 

 

 

 

 

 

         Tällä painikkeella voit poistaa luettelosta kaikki puhelutiedot 

 

  



Voit soittaa sovelluksesta muulle kuin kollegalle painamalla vasemmassa yläkulmassa näkyvää 

luurikuvaketta  . 

 

Näkyviin tulee seuraava kuva: 

 

 

 

Soiton reititys: 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 kosketa luurikuvaketta tai 

siirry yhteystietoluetteloon painamalla oikeassa 

yläkulmassa olevaa tekstiä Yhteystiedot ja valitse henkilö, 

jolle haluat soittaa. 

 

 

1.4 Ryhmät 
Välilehti on käytettävissä, jos Flexy Presentity tukee tätä yrityksen puhelinvaihteessa. Tässä voit 

kirjautua ryhmiin ja pois niistä sekä tietyissä tapauksissa muuttaa ruutuja tai profiileja vaihteessa 

suoraan matkapuhelimellasi.  

  Kirjaudu sisään ja ulos kaikista ryhmistä, joihin alanumerosi 

kuuluu 

  Kirjaudu sisään ryhmään tai ulos siitä 

 

  



Tässä voit valita, hälyttävätkö sekä matka- että lankapuhelimesi vai ainoastaan lankapuhelin. 

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

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. 

 

 

 

Pyyhkäisemällä kollegan kohdalla sormella vasemmalle saat esiin seuraavan vaihtoehdon: 

 

Valitse, haluatko soittaa kollegalle, saada lisätietoa hänestä yksityiskohtaisemmassa näkymässä vai 

poistaa hänet suosikeista. 



 

 

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. 

Näkymän alalaidassa voit joko lisätä henkilön suosikiksi tai poistaa suosikeiksi. 

 

 

 

  



1.6 Puhelun yhdistäminen 
Avaa Presentity-sovellus puhelun aikana ja siirry Puhelu-välilehdelle. 

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. 

 

 


