Beskrivning – Unity röstbrevlåda
Använd röstbrevlådan när du inte kan besvara dina telefonsamtal. De som ringer till dig får då möjlighet att lämna
meddelanden, som du kan lyssna av senare. När det finns ett nytt meddelande lyser en röd lampa på telefonluren och i
det högra hörnet av telefonens display ser du en symbol i form av ett kuvert. Röstbrevlådan träder i funktion om du har
vidarekopplat till röstbrevlådan 6800. Har du valt tjänsten vidarekoppling vid ej svar går dina samtal till röstbrevlådan om du
inte besvarar dem. Tjänsten vidarekoppling vid upptaget innebär att de som ringer dig när du är upptagen kommer till din
röstbrevlåda. Du kan beställa tjänsterna av administratören.
Det finns möjlighet att ha ett alternativt välkomstbesked då du är borta längre tid, t ex på ledighet. Du kan lämna
meddelande om när du är tillbaka och hänvisa till ett annat telefonnummer.
Logga in (Lösenordet är från start 1 2 3 4 5.)
Om du loggar in från egen anknytning, lyft luren och tryck
message, samt slå lösenord och tryck #. I stället för att lyfta
luren kan du trycka knappen message, då är telefonen i
högtalarläge, samt slår lösenord på samma sätt som ovan.
Om du loggar in från en annan anknytning inom GU:s
växel, lyft luren och slå 6800, tryck sedan *, slå ditt ID
(anknytningsnummer)#, slå lösenord och tryck #.
Om du loggar in utanför GU:s växel slår du 773 6800, tryck
sedan * och slå ditt ID (anknytningsnummer)#, slå lösenord
och tryck #.
Byta lösenord
Du bör byta lösenord så inte andra kan avlyssna din
röstbrevlåda (1 2 3 4 5 från start).
Logga in enligt något av ovanstående alternativ. Du får
ett tillfälligt lösenord av administratören av röstbrevlådan
(normalt 1 2 3 4 5).
Tryck 4 (grundinställningar) 3 (personliga inställningar) 1
(lösenord), tryck nytt lösenord ( minst 4 siffror), avsluta med #.
Bekräfta lösenordet och avsluta med #.
Avsluta genom att lägga på telefonluren.
Koppla in röstbrevlådan
När du vill att röstbrevlådan ska besvara dina samtal direkt
gör du en vidarekoppling. Tryck Vdb (Soft key), slå 6800,
som är numret till röstbrevlådan.
Nedtill i displayen står texten Vidarebf till 6800, som
bekräftelse på din inkoppling, samt längst upp till höger i
displayen syns en symbol i form av en telefon med avlyft lur
och en pil åt höger.
Med tjänsten vidarekoppling vid ej svar blir den som
ringer kopplad till röstbrevlådan om du inte svarat inom
15-20 sekunder. Tjänsten beställs hos administratören av
röstbrevlådan.
Du kan också få röstbrevlådan att besvara samtal, när du
sitter upptagen i telefonsamtal.
Kontakta administratören om du vill ha den här tjänsten!
Koppla ur röstbrevlådan
Tryck Vdb, telefonsymbolen längst upp till höger i displayen
syns med pålagd lur.

Spela in välkomsthälsningar från telefon
Du kan spela in olika välkomstmeddelanden.
Logga in enligt något av ovanstående alternativ.
Tryck 4 (grundinställningar), 1 (hälsningsfraser och
samtalsstyrningar), 1 (standardhälsning). En förinspelad
standardvälkomsthälsning spelas upp.
Spela in välkomsthälsning
Tryck 1 för att spela över standardhälsningen, läs in
ny hälsning efter tonen och tryck #. Den nyinspelade
hälsningen spelas upp.
Om du vill ändra det inspelade, tryck 1 igen och läs in en ny
hälsning efter tonen.
Spela in alternativ hälsning
Tryck 2 för att koppla in eller ur alternativ hälsning. Tryck
1 för att spela över hälsningen, läs in en ny hälsning efter
tonen och tryck #.
Ändra
Tryck 3 för att ändra andra hälsningar.
Nattkopplingshälsning används inte för närvarande.
Lyssna
Tryck 4 för att lyssna på alla dina hälsningar.
Avlyssna meddelande
Logga in enligt något av ovanstående alternativ.
Avlyssna
Tryck 1 för att lyssna av nya meddelanden.
Lyssna av igen, repetera
Tryck 1 för att lyssna av meddelande.
Spara meddelande
Tryck 2 för att spara avlyssnat meddelande.
Ta bort meddelande
Tryck 3 för att ta bort avlyssnat meddelande.
Lyssna av sparat meddelande
Tryck 3, tryck 1 för att lyssna på sparat meddelande.
När du lyssnat av alla meddelanden och sparat eller raderat
dem slocknar lampan på luren.

