// Connection A/S

Short guide
Flexbutton mobil app.
Kan bruges iPhone 5 og ios ver.
		

iPECS telefoniløsning endnu enklere

• MEX til - aktiverer dit mobile lokalnummer, så din mobil telefon ringer
samtidig med telefonen på kontoret.
• MEX fra - når du gerne vil være fri for kontor kald, men stadig ønsker
at kunne modtage kald direkte på mobilen.
• Voice til – her aktiverer du din telefonsvarer på dit lokalnummer.
• Voice fra – her frakobler du din telefonsvarer.
• Gruppe ind – her melder du dig ind i en ACD gruppe i telefonsystemet,
så din mobil er en del af de telefoner der besvarer de indgående kald.
• Gruppe ud – når du ikke længere skal være en del af gruppen, f.eks. når
du er optaget af møde.
• Call Back – denne funktion kan vende kaldet, så du ringes op

XXXXXXXX

med en klartone fra telefonsystemet. En funktion der kan spare på
mobiltelefonens regning når du f.eks. er i udlandet, eller skal ringe til
udlandet.
• Viderestil til – her kan du viderestille dit lokalnummer til et
kortnummer i systemet (af sikkerheds hensyn kan der kun viderestilles
til kortnumre i systemet).
• Viderestil fra – her fjerner du en viderestilling.
App’en downloades direkte fra Google Play eller AppStore til h.h.v. Android og Apple for
en beskeden pris. Konfiguration af personlige indstillinger er meget simpel, du skal blot
indtaste landekode + dit 8 cifrede direkte nummer eksempelvis: +4570106600), samt
kode og kortnummer på side 2.
- (iPhone tryk på Connection logo i bunden)
- (Android vælges menu tasten for opsætning)

Connection er en sammenlægning af 6 Tele-Punkt afdelinger og Peiter Olsen A/S. Connection driver herudover 6 Erhvervscentre,
som gør Connection i stand til at tilbyde et anderledes totalkoncept indenfor teknologi- og kommunikationsløsninger.
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