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Inställningar
Ändra inställningar
1

1

Klicka på Inställningar.

2

Bläddra nedåt och klicka på 3FrontOffice.

3

Under Chatt kan du välja om du vill höra
ett ljudmeddelande när du får ett chatt
meddelande och om du vill att telefonen
ska vibrera i samband med detta.

2

3

Aktivera alternativet genom att dra reglaget
åt höger, aktivitetsikonen ändras till grön
färg och visar att det är aktivt.
4

4

Under Ringer kan du välja hur du ska ringa
samtal med 3FrontOffice. Som standard
rings samtalen upp direkt.
Genom att aktivera Tillbakaringning ringer
systemet i stället upp dig, och när du svarar
rings den andra parten upp.
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5

Klicka på Kopplingstyp för att välja hur
samtalen ska kopplas.
Välj Alltid direktkoppling om samtalen ska
kopplas direkt.
Välj Alltid bevakad koppling om du först
vill prata med kollegan innan du sedan
kopplar samtalet.
Vill du välja hur samtalen ska koppas för
varje enskilt tillfälle väljer du Fråga för varje
koppling.

5

6

Under Kontaktsynkronisering kan du
välja om dina favoriter ska synkroniseras
till mobilens telefonbok. Det går inte att
synkronisera övriga 3FrontOffice-kontakter.
Detta innebär att när du får ett samtal från
en favoritkontakt visas dennes namn och
eventuell bild.
Som standard är detta alternativ avaktiverat
när appen installeras.

6
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7

Synkroniseringen av favoriter fungerar
bara om du har aktiverat iCloud och även
har aktiverat synkronisering av kontakter i
iCloud. Klicka på Inställningar för att gå
tillbaka till menyn.

8

Bläddra uppåt och klicka på iCloud.

9

Aktivera alternativet Kontakter.

9

Om du senare deaktiverar synkroniseringen
får du välja om dina favoriter ska tas bort från
mobilens telefonbok. När du öppnar appen
visas ett meddelande, klicka på Ta bort för att
ta bort favoriterna från mobilens kontakter. Vill
du behålla favoriterna bland mobilens kontakter
klickar du i stället på Behåll.
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Ändra inställningar i Android
1

Visa sidan Kontakter och klicka på flik
symbolen längst ner till vänster för att visa
menyn.

2

Klicka på Inställningar.

3

Klicka på Skapa samtal under Samtalshantering om du vill välja hur du ska ringa
samtal med 3FrontOffice. Som standard
rings samtalen upp direkt.

1

2

3

Genom att aktivera Tillbakaringning ringer
systemet i stället upp dig, och när du svarar
rings den andra parten upp.
4

Markera önskat alternativ och klicka på OK.

4
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5

Klicka på Kopplingstyp för att välja hur
samtalen ska kopplas.
Välj Alltid direktkoppling om samtalen ska
kopplas direkt.

5

Välj Alltid bevakad koppling om du först
vill prata med kollegan innan du sedan
kopplar samtalet.
Vill du välja hur samtalen ska koppas för
varje enskilt tillfälle väljer du Be om varje
samtal.
6

Klicka på OK.

6

Under Notiser kan du välja vad för typer av
notiser som ska visas. Aktivera ett alternativ
genom att bocka för rutan till höger.

7

7

Genom att markera/avmarkera alternativet
Alla kan du aktivera respektive avaktivera
alla typer av notiser.

8

Om Chattmeddelanden är aktiverat visas
en notis och ett ljudmeddelande hörs när
du får ett chattmeddelande.

9

Aktivera Närvarostatus om du vill få en
notis när din närvarostatus ändras.

8
9
10
10

Aktivera Samtalshistorik om du vill få en
notis om att du har missat ett samtal.
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11

Under Kontaktsynkronisering kan du
välja om dina favoriter ska synkroniseras
till mobilens telefonbok. Det går inte att
synkronisera övriga 3FrontOffice-kontakter.
Detta innebär att när du får ett samtal från
en favoritkontakt visas dennes namn och
eventuell bild.
Som standard är detta alternativ avaktiverat
när appen installeras.

11

Om du senare deaktiverar synkroniseringen
får du välja om dina favoriter ska tas bort från
mobilens telefonbok. När du öppnar appen
visas ett meddelande, klicka på Ta bort för att
ta bort favoriterna från mobilens kontakter. Vill
du behålla favoriterna bland mobilens kontakter
klickar du i stället på Behåll.
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