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UNIVERSE
Administrator
Som administrator har du adgang til systemets generelle indstillinger. Disse indstillinger er inddelt i
følgende områder: Mit Firma, Mine Brugere, Services og Forbrug.

Du skifter mellem at være almindelig bruger og administrator ved at klikke på bruger / administrator
knappen øverst på siden.

Denne guide fortæller dig, hvordan hvert område fungerer og indstilles. Gå til adressen
sc.fcplatform.com/login. Vi anbefaler, at du bruger Chrome browser.
Lad os starte med mit firma.
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Mit Firma
1. Produkter
Viser dig antallet af aktive og mulige brugere.
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2. Abonnementer
På denne side giver du brugerne deres abonnementer (pakker).

Hvordan gør jeg?
1. Klik og vælg, hvem der skal have abonnementet.
a. I eksemplet har Josef fået et abonnement på 12 timer / 1 GB data.

1.

Bemærk: En bruger låses til sit abonnement indtil den første i næste måned.
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3. Numre
På denne side tildeler du numre. Du kan tildele numre til brugere og til services (IVR, fax,
konference og PBX*).
Eksempel
1. 38 42 01 05 er tildelt til Josef Ølig, som er en Universe bruger.
2. 38 42 01 06 er tildelt til Universe IVR, som er virksomhedens hovednummer.
3. 38 42 01 53 er tildelt til Fax, og fungerer som firma fax.

Hvordan gør jeg?
Du klikker på drop down menuen, og vælger hvem (kollega) eller hvad (service), der skal have et
bestemt telefonnummer.

1.
2.

3.

Bemærk
 Når du giver en bruger et nummer, dukker det op hos på brugerens Mig side (bruger
forsiden).
 Når nummeret er på brugerens Mig side, kan brugeren selv tildele nummeret til sine
enheder.
 Du kan tildele flere numre til samme bruger eller service f.eks. en IVR med flere
hovednumre.
 *Hvis du har en SIP-trunk til din telefoncentral (PBX), anbefaler vi at lade din telefoncentral
leverandør foretage opsætningen af SIP-trunken til din PBX.
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4. PBX
Hvis du benytter en fysisk telefoncentral (PBX), og har en SIP-trunk (IP bylinie) tilsluttet
telefoncentralen, er dette stedet, hvor du konfigurerer din trunk. Vi anbefaler, at du lader din
telefoncentralleverandør foretage konfigurationen.

1.

1. Hvis du har købt en minutpakke til din bylinie, tildeler du den her.
2. Videre til konfiguration af PBX.
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2.

Konfiguration af PBX

7.
1.
2.

8.

3.

4a.

4.
5a.
5.

6.
9.

1. Valgfrit navnefelt.
2. I tilfælde af fejl routes kald til dette nummer (bør ikke ligge i jeres fastnummerserie).
3. SIP header til nummervisning:
a. From felt
b. P-Asserted Identity felt.
c. Remote party identification felt.
4. Opsætning for indkommende nummer.
a. Se eksempel på dit valg.
5. Opsætning for request nummer.
a. Se eksempel på dit valg.
6. Registrering af din PBX.
a. Port 5060
7. Hvis du genererer et nyt brugernavn og password, sender vi det til den administrator, som er
logget ind.
8. Info og funktioner:
a. CLIP SA.
b. Antal kanaler på SIP-trunk.
c. SRV-record.
9. Tryk på send indstillinger, når din opsætning er klar.
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5. Enheder
Tildel brugerne deres enheder. Du ser kun enheder, som du har købt.

Hvordan gør jeg?
1. Klik og vælg, hvem der skal have hvilken enhed.
2. Enhedens ID.

2.
1.

Bemærk
 Når du giver en bruger en enhed, dukker enheder op på brugerens Mig og mobil app.
 Brugeren kan tildele enheder til sit One Number (Mig og mobil app).
 Brugeren kan bestemme nummervisning fra enheden (Mig og mobil app)
 Brugere skal anvende One Number, når de er indmeldt i en kø.
 En bordtelefon har en ID, en MAC adresse. Adressen finder du hvis du vender bunden i
vejret på din telefon.
 Et SIM kort har en ID, et ICC nummer. ICC nummeret finder du på SIM-kortet.
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6. Nummervisning
På denne side beslutter du, hvilke numre firmaet og dine bruger skal vise kunderne, når de ringer
ud.

Hvordan gør jeg?
1. En afkrydsning i hovednummer vælger firmaets hovednummer. Det kan kun være et.
2. En afkrydsning i Frit nummer, betyder at alle brugere kan anvende nummeret, når de ringer
ud.

1.

2.

Bemærk
 Du kan tildele ligeså mange frie numre, som du vil.
 Et frit nummer kan vises af alle brugere fra siden ”Mig”.
 En bruger kan altid vise sine egen numre.
 Hovednummeret kan vises af alle brugere.
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7. Ventemusik
På denne side vælger du, hvilken musik dine kunder skal lytte til, mens de venter.

Hvordan gør jeg?
1. Afspil og lyt til musikken, inden du vælger genre.
2. Tryk på genrens navn for at vælge musik.
3. Bekræftelse på dit valg.

1.

2.

3.

Bemærk
 Ventemusikken gælder for hele Universe. Det betyder for eksempel, at alle køer skifter
ventemusik med et enkelt klik.
 Du kan vælge ventetone i stedet for musik i dit kø-modul.
 Ambient Pulse, Atmospheric Jazz, Massive Action Trailer og Rise to Power er gratis musik.
 DK Top 20 er betalingsmusik. Det betyder, at du skal betale KODA-afgift for at afspille
musikken. KODA-afgiften opkræves af Firstcom på vegne af KODA. Du betaler en afgift pr.
20 brugere til KODA. Hos KODA er en bruger det samme som en enhed (bordtelefon, en
mobiltelefon o. lign.). Det betyder, at en bruger i din virksomhed, godt kan tælle som to i
KODA regi.
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8. Lokalnummerplan
På denne side bygger du din egen lokalnummerplan.

Hvordan gør jeg?
1. Skriv et lokalnummer af eget valg.
2. Tildel lokalnummeret til en bruger.

2.

1.

Bemærk
 Du kan ringe til et lokalnummer fra fastnet og mobiltelefoner.
 Lokalnummeret ringer på brugerens One Number.
 Lokalnummer skal minimum være på 3 cifre.
 Lokalnumrene behøver ikke være i serie.
 Brug ikke numre som 118, 112 og lignende som lokalnumre.
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Mine Brugere
På denne side administrer du jeres brugere.

Hvordan gør jeg?
1. Søg

2.
3.
4.
5.
6.

a. På fornavn
b. På efternavn
c. På afdeling
Log ind som
a. Log ind som brugeren.
Rediger
a. Se punkt rediger bruger.
Send brugeren et nyt password.
Slet bruger.
Opret ny bruger.

1.

2.

6.

3.

4.
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5.

Rediger bruger
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vælg et billede til brugeren max 10MB.
Ret stamdata.
Brugerens sprog kan ændres til dansk, tysk eller engelsk.
Tilpas, din tidszone til hvor brugeren befinder sig.
Gem.
Send nyt password til bruger.
Slet bruger.

2.

1.

3.
4.
5.
6
.

7
.

Rettigheder
Dobbeltklik eller træk for at tildele rettigheder.
Web bruger
Administrator
IVR
Fax

Kan logge ind på web interface (anbefalet til alle).
Kan administrere firmaets telefoni (numre, enheder, brugere)
Kan styre firmaets IVR’er.
Kan tilgå firmaets fax.
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Slet bruger
Inden du får lov til at slette en bruger, viser Universe dig, hvad brugeren har af abonnementer og
telefonnumre.
Du få også oplysninger, om hvorvidt brugeren er medlem af en agent gruppe, og som i dette
tilfælde, at Josef er det eneste medlem i gruppen.
Når du sletter en bruger, frigiver du brugerens abonnement og telefonnumre. Efter bekræftelsen de
kan bruges af en ny eller anden bruger på Universe.

1.

2.

3.
3

4.

5.

Bemærk
1. Josef abonnementet der bliver frigivet.
2. Josef lokalnummer der bliver frigivet.
3. Agent gruppen Josef er medlem af.
4. Josef telefonnummer der bliver frigivet.
5. Sletning af en bruger sker, når du bekræfter.
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Services
På denne side ser du dine services. Du kan tilgå og redigere dem.
1. Navn på services.
2. Service type.
a. Fax, IVR, konference.
3. Servicens telefonnumre.
4. Rediger IVR.

1.

2.

3.

Bemærk
 Fax eksisterer kun som firmaservice.
 Konference og Omstilling / IVR kan tildeles til brugere.
 Firma-service kan ændres af administrator.

17

4.

Modtag fax
Det er slut med at tjekke faxmaskinen i den anden ende af lokalet. Modtag i stedet dine faxer i
indbakken, det er meget nemmere.

Hvordan gør jeg?
1.
2.
3.
4.

Fax-beskeder ligger i jeres Postkasse under Services.
Åben din besked
Download din besked
Slet din besked

3.

1.

2.

Bemærk
 Fax ankommer i din Universe indbakke, når du er administrator.
 Fax-administratorerne får en e-mail notifikation, hver gang en fax ankommer.
 Husk at tildele et telefonnummer til din fax (Mit Firma / Numre).
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4.

Send fax
Send din fax fra Universe. Du kan sende pdf. filer på op til 10 MB ad gangen.

Hvordan gør jeg?
1. Send fax ligger under Services.
2. Upload PDF dokument, eller træk og slip.
a. Preview klik.
b. Fortyd.
c. Sidste 10 modtagere.
i. Du kan sende til 3 modtage på en gang.
d. Send fra dette fax nummer.
3. Dine sendte beskeder og deres status.
4. Søg i sendte beskeder.
5. Gensend fax
a. Klik på fax.
6. Send fax.

1.

2.

4.

3.

5.

2a.
a..

2c.
a..
2b.
a..

2d.
a..
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6.

Konference
Inviter dine samarbejdspartnere til et møde på jeres egen konferencetelefon.

Hvordan gør jeg?
1.
2.
3.
4.
5.

Konference ligger under services.
Vælg Indstillinger.
Giv konferencetelefonen et navn
Brug eventuelt PIN-kode
Gem

1.

2.

3.

4.
5.

Bemærk
 Din PIN-kode kan bestå af 1 – 20 cifre.
 Universe spiller musik for konferencens første deltager. Musikken stopper, når deltager
nummer to dukker op.
 Der kan være 100 deltager på et møde.
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Firma IVR
Kunder er gæster i din virksomhed, og når de ringer på, gælder det om at give dem en god
oplevelse. Det er, hvad Univers hjælper med.
Universe siger velkommen, ser på uret, og afhængig af klokken eller datoen i dag, følger Universe
kunden hen til den medarbejder eller afdeling, som de skal tale med. Skulle der være optaget, sørger
Universe for musik undervejs. Universe tager sig af din kunde.

Hvordan får jeg Universe til at hjælpe mig?
Universe har et arbejdsbord, og et værktøj. Værktøjet er klodser, der når de sættes sammen, skaber
din kundes oplevelse af at ringe til virksomheden. Det er din telefoncentrals velkomstkomite.

Hvor begynder jeg?
Start med at vælge
1 Services
2 Firma Service
3 Klik på rediger IVR Struktur
1.

2.
3.
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Arbejdsbordet
Som udgangspunkt er dit arbejdsbord tomt.
Det vil sige på nær et start-modul, et sted til et navn og to pile. Klikker du på pilen i toppen af
arbejdsbordet, kommer alle dine moduler (klodser) til syne.
Prøv at trække et modul ned på arbejdsbordet. Du kan ikke ødelægge noget.

Navn

Startmodul

Moduler
(Klodser)

Konfigurationsfelt

Arbejdsbord

På arbejdsbordet bygger du kundeoplevelser (ruter) med moduler (klodser). Træk, de moduler du
skal bruge ned på arbejdsbordet, og sæt dem sammen.
Du kan ændre, slette og flytte rundt på modulerne, som du vil. Dine ændringer sker først, når du
gemmer. Så leg med dem, og lær dem at kende.
PS: Arbejdsbordet kan udvides og strækkes over flere skærme, så du har massere af plads at
arbejde på. Bare træk i kanten af bordet.

Startmodul
Start-modulet er alle modulers moder. Det kan ikke slettes.
Alle kunder begynder deres rejse gennem din virksomhed fra start-modulet.

Konfigurationsfelt
Feltets formål er at vise dig, hvad modulerne kan. Det er i konfigurationsfeltet, at du indstiller
(puster liv i) dine moduler. Feltet er tomt, indtil du har lagt et modul på arbejdsbordet.
22

Du kan kalde feltet frem på to måder:
1 Ved at klikke på et modul der ligger på arbejdsbordet.
2 Ved at klikke på pilen i højre side af arbejdsbordet. Feltet er dog tomt, med mindre du
efterfølgende klikker på et modul, der ligger på arbejdsbordet.
Bemærk Startmodulet kan ikke konfigureres.

Moduler
Moduler er byggesten, klodser, som du bygger ruter (kundeoplevelser) med. Hvert modul har en
egenskab. Ved at sætte moduler sammen, bygger du en rute = din telefonbetjening.
Der eksisterer flere forskellige moduler.

Moduler med udgange
En udgang repræsenterer en valgmulighed. En udgang er lille, blå og ligner en rektangel, og når du
skal videre til næste modul, placerer du din cursor på den lille blå rektangel og trækker.

Modulet Kaldsflow har fire udgange. Der findes også moduler med flere og moduler med færre
udgange.

Hvordan flytter jeg et modul?
Placer din cursor på modulets ikon, klik og træk. Du kan placere et modul hvor som helst på
arbejdsbordet.
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Sådan forbinder du to moduler
Placere din cursor ved siden af modulets ikon. Træk nu en pil fra dit modul og hen til det næste
modul.

Hvordan ændrer jeg navn på et modul?
Klik på modulets navn, og skriv et nyt navn. Afslut ved at trykke ENTER.

Flyt flere moduler på engang
Hold cursoren stille, klik, og træk cursoren så de moduler du vil flytte markeres. Klik på et modul og
flyt dem alle sammen på en gang.

Flyt alle moduler på engang
Bevæg cursoren i det hvide felt, klik mens cursoren bevæger sig. Nu flytter du alle moduler.

Hvordan sletter jeg et modul?
Klik på modulet og tryk DEL.

Hvordan sletter jeg flere moduler på en gang?
Hold cursoren stille, klik, og træk så cursoren hen over de moduler du vil slette. Når modulerne er
markeret trykker du DEL.

Hvordan gør jeg skærmbilledet større?
Grib hjørnet af billedet med din cursoren og træk.

Kan jeg bruge fortryd?
Nej, dine ændringer i konfigurationsfeltet opdateres ikke.

Hvordan zoomer jeg?
Du bruger ctrl + scroll wheel.
Hvis du placerer din cursor på arbejdsbordet, zoomer du de moduler, som du har på arbejdsbordet.
Hvis du placerer din cursor ved modulerne i toppen, zoomer du alt.
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Hvordan får jeg et modul ned på arbejdsbordet?
Det er simpelt. Klik på modulet, træk det ned på bordet og slip.
Vil du se modulets konfigurationsmuligheder så klik på det; en enkelt gang er nok. Her ser du
konfigurationsfeltet for Kalender.

25

De 10 Moduler
Med 10 moduler i værktøjskassen, kan du bygge næste alt.

Åbningstider
Åbningstider er typisk det første modul, du bruger. Med åbningstider definerer du dine åbnings- og
lukketider. På den måde styrer du automatisk, hvornår du åbner og lukker virksomheden, samt
hvilke beskeder du giver dine kunder.

Hvordan gør jeg?
1.
2.
3.
4.

Skriv eller klik, og vælg din åbningstid.
Skriv eller klik, og vælg din lukketid.
Vink dagen af, hvis du holder åbent.
Gem.

1.

2.

3.

4.
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Afspil lyd
Afspil en velkomstbesked for dine kunder.
Eksempel: ”Hej, du har ringet til Mit Firma”.
Du kan også afspille en lyd.

Bemærk
Du har 2 lydmuligheder
 Du uploader lydfil fra din PC.
 Du skriver en tekst, og Universe læser teksten op.

Hvordan gør jeg: når Universe læser op
1. Afspilningstype vælg Speak
a. Speak (Universe indbygget speak)
2. Vælg Speak stemme
a. Vælg sprog og stemme
3. Skriv teksten du vil have læst op.
4. Hvordan lyder det?
a. Der kan forekomme ord, som skal skrives fonetisk.
5. Gem.
6.

1.

2.

3.
4.

5.
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Hvordan gør jeg: Sådan uploader du en lydfil.
1. Afspilningstype
a. Vælg Lydfil
2. Lydfil
a. Vælg en indspillet wav. lydfil fra listen.
3. Afspil eksempel
4. Download den valgte lydfil.
5. Lydfilstyring
a. Upload fil.
6. Nu vælger du filen fra listen.
7. Husk at gemme.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

5a.
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Menu
Giv dine kunder valgmuligheder. Tryk 1 for salg, Tryk 2 for support, Tryk 3 for...”. Du har følgende
valg 1-9, 0, *, # og intet valg.

Menu: indstillinger
1. Afspilningstype Speak
a. Speak (Universe indbygget speak)
b. Upload lydfil (se afspil lyd)
2. Speak stemme
a. Vælg sprog og stemme
3. Skriv, den tekst du vil have læst op.
4. Hvordan lyder det?
5. Timeout = Hvor lang tid har kunden til at foretage et valg.
6. Ved timeout = Hvis kunde ikke foretager et valg:
a. Gentag prompt = Menu
b. Gå til intet valg
7. Gem.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Kø
Køen er en gruppe af brugere, der sammen besvarer kald for en bestemt funktion i firmaet. Det
kunne være salgsafdelingen.

Kø: indstillinger
1. Vælg gruppe.
a. Rediger dine gruppe
b. Opret gruppe.
c. Slet gruppe.
2. Speak stemme
a. Vælg stemme til nummer i kø.
b. Kryds nummer i kø af for brug.
3. Vælg venteindikation
a. Ventemusik.
b. Ventetone.
4. Hvor mange sekunder må der maksimum gå, før en agent svarer et kald.
a. Svarer agenten ikke, tilbydes kaldet til en anden agent.
5. Det maksimale antal personer der må stå i kø mod gruppen og lytte til ventemusik.
6. Det maksimale antal sekunder kunderne må vente, inden de sendes til intet svar.
7. Hvilket telefonnummer skal agenterne se i deres display. Er agenterne med i flere kø’er, kan
det være praktisk at vise dem IVR nummeret.
8. Gem.
9. Gem også ved feltet ”navn” ved siden af modulerne.
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9.

1.
1a.
1b
1c
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
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Opret gruppe under kø
En gruppe er en samling af brugere i en kø. Du opretter en gruppe i kø-modulet.

Hvordan gør jeg?
1. Giv din kø et navn f.eks. Salg.
2. Klik på en bruger og træk brugeren hen til ”Medlemmer”.
a. Træk medlemmet tilbage for at slette.
3. Vælg en ringestrategi.
4. Har du valgt fast start, giver du medlemmerne prioritet.
a. Pil op = højere prioritet.
b. Pil ned = lavere prioritet.
5. Skriv et valgfrit nummer, og tilføj det til medlemmer, som var det en normal bruger.
6. Gem vindue

2.

4.

7.

1.

5.

3.

6.

Kald fordeles på tre måde i en kø:
Ring til alle
Fast start
Tilfældig

Alle medlemmernes telefoner ringer på samme tid.
Et kald følger medlemmernes prioritet.
Det er tilfældigt, hvem af medlemmerne i køen der får kaldet.

Bemærk




En bruger kan være medlemmer i flere køer.
To medlemmer kan ikke have samme prioritet.
Første kald tilbydes til 1. prioritet.
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Læg på
Afslutter forløbet og lægger på. Det svarer til, at du lægge røret på, når du taler i telefon.

Hvordan gør jeg?
1. Du placerer Læg på som det afsluttende modul.
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Indspilning
Indspilning optager samtaler, ventemusik og beskeder på alle de moduler, der er placeret efter
indspilninger. Universe gemmer optagelserne under Services -> Indspilninger, så administratoren
senere kan lytte til dem.
Alternativt kan indspilning afslutte opkaldet med Telefonsvarer, og sende resultatet til
administratorens postkasse.

Hvordan gør jeg?
1. Du kan få informationer om din indspilning.
a. CallerID = nummeret på kunden.
b. Date = dato.
2. Hvis du ønsker at afslutte indspilninger, og sende optagelsen til administrator postkassen, så
klik her.

1.

2.

Bemærk


Kun brugere med rettigheder, kan aflytte firma-indspilninger.
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Ring til nummer
Ring et valgfrit nummer op.

Hvordan gør jeg?
1. Skriv, det nummer der skal ringes til i Destination.
2. Hvilket nummer skal modtageren/destinationen se i sit display?
a. Det indgående nummer = det nummer som har ringet til jer.
b. IVR nummeret = Det nummer du har givet denne IVR.
3. Gem.
4. Gem også ved feltet ”navn” ved siden af modulerne.

1.

2.
3.

Bemærk


Valgfrit betyder valgfrit. Du behøver ikke vælge et af virksomhedens egne numre.
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Pin
Ved hjælp af pinkoder kan du differentiere din service. Du kan f.eks. begrænse adgangen til
afdelinger, der tilbyder døgnservice til dine kunder.

Hvordan gør jeg?
1. Under godkendelsestypen vælger du om koden skal godkendes mod:
a. Liste.
b. Ekstern http service.
2. Pinkoder viser de koder der giver adgang.
a. Slet gamle koder.
3. Tilføj en ny kode til listen oven over.
4. Kodelængden er valgfri.
5. Gem.

1.

2.

3.

4.
5.

Bemærk: Gem også ved feltet ”navn” ved siden af modulerne.
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Kaldsflow
Styr din IVR i en anden retning.
Modulet Kaldsflow har 4 udgange, som du kan bruge til lede kunder forskellige veje.

Hvordan gør jeg?
1.
2.
3.
4.

Navngiv dit kaldsflow.
Vælg en start port (A, B, C eller D).
Navngiv dine porte, så du kan genkende dem.
Gem.

1.

2.

3.

4.

Bemærk:
a. Gem også ved feltet ”navn” ved siden af modulerne.
b. Du kan styre de forskellige flows fra Universe selfcare og fra din mobil app.
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Kaldflow eksempel fra IVR.

Vi tager udgangspunkt i de porte, vi lige har navngivet Min mobil og Efter lukketid. Nu forbinder vi dem til
andre moduler (ring nummer).
Kaldsflow port A er forbundet til Min mobil (modulet ”Ring til nummer”, er omdøbt til Min mobil) og port B
er forbundet til Efter lukketid (modulet Ring til nummer er omdøbt til Efter lukketid).
Nu kan du skifte retning på alle kald til dit hovednummer. Det kan du gøre fra fra Universe hjemmeside
(Mig) og fra din mobil app.
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Kalender
Kalender ruter dine kald ud fra datoer. Du kan vælge fire forudbestemte datoer, som automatisk
sender dine kald et andet sted hen.

Modulet Kalender har 4 udgange, som du kan bruge til hver sin rute. Hvis du bruger kalendermodulet, er det typisk placeret som IVRens første modul.

Hvordan gør jeg?
1.
2.
3.
4.
5.

Vælg den periode der er gældende for ruten.
Giv perioden et navn.
Vælg en udgang til ruten.
Tilføj endnu en periode.
Gem

1.

2.

3.

5.
4.

Bemærk: Gem også ved feltet ”navn” ved siden af modulerne.
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Kalender eksempel fra IVR

Vi bruger den information, vi lige har indtastet på forudgående side.
Port A er Julebesked.
I denne periode går alle kald til Julebeskeden, hvorefter der lægges på.
Modulet afspil lyd, er omdøbt til Julebesked.
Port B er Salg Jylland (Påske).
I denne periode går alle kald til Salg Jylland. Hvis Salg Jylland ikke svarer, afspiller vi en optaget
besked. Modulet Kø er omdøbt til Salg Jylland. Jyderne har altså taget Påsketjansen i år.
Åbent er normal tilstanden.
Perioden gælder året rundt, på nær Jul og Påske. Her kan du indsætte dine åbningstider (08.00 –
16.00).
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Forbrug
Se virksomhedens forbrug over en tidsperiode.

Sådan finder du virksomhedens udgående kald
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vælg bestemte bruger, eller alle.
Vælg kald fra fastnet eller mobil, eller begge enheder.
Vælg tale, data, sms, mms eller alle kategorier.
Vælg nationale og internationale kaldstyper.
Vælg fra og til dato.
Søg.
Hvis du ønsker det, kan du downloade resultatet i excel.

1.

2.

4.

5.

3.

6.
7.
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Ny bruger
Du skal være du være administrator for at oprette en ny bruger. Der er 3 ting, som er vigtige for
brugeren: telefonnummeret, enheden (telefon) og abonnementet.

Sådan opretter du en ny bruger
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opret brugerens stamdata.
Vælg brugerens sprog (Dansk, Engelsk eller Tysk).
Vælg den tidszone brugeren befinder sig i.
Gem
Rettighed til eget webinterface.
Eller administrator rettigheder.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Bemærk


Vælger du engelsk sprog til en dansk Universe løsning, kan den engelske bruger ikke
anvende den automatiske voicemail velkomst på dansk. Brugeren skal i stedet indtale en
besked fra sin mobiltelefon.
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Giv brugeren telefonnumre
Du tildeler brugeren numre fra firmaets nummerpulje. Nummerpuljen indeholder de telefonnumre,
som virksomheden har til rådighed.
1. Alle virksomhedens telefonnumre.
2. Giv Josef hans nummer (en bruger kan have flere numre).

1.

2.

Nu har brugeren et telefonnummer.
Egenskaber
 Fastnettelefoner behøver ikke telefonnumre. Har brugerens fastnettelefonen ikke et
telefonnummer, gælder følgende:
o Telefonen kan ikke tilringes direkte.
o Har telefonen One Number, kan andre altid ringe til brugerens One Number.
o Har brugeren et lokalnummer, kan kollegaerne altid ringe til brugeren lokalt.
o Er brugeren meldt ind i en kø, kan brugeren modtage kald til køen.
 Brugeren vælger udgående nummer på siden "Mig".
 Brugeren har et fastnet abonnement, selvom brugeren ikke har et nummer.
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Giv brugeren sine enheder
Brugeren får sine enheder fra firmaets enhedspulje. Enhedspuljen indeholder alle de enheder som
virksomheden har til rådighed.
1. Alle virksomhedens enheder.
a. Fastnet telefoner, mobiltelefoner..
2. Giv Jon hans telefoner.
a. Hans mobiltelefon.
b. Hans kontortelefon nr. 1.
c. Hans kontortelefon nr. 2.
d. Hans hjemmetelefon.

1.

2a.

2b.

2c.
2d.

Nu har brugeren 4 telefoner.

Bemærk
 En bruger kan have flere fastnettelefoner.
 En bruger kan have flere mobiltelefoner.
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Sådan får brugeren sit abonnement
Under abonnementer står alle de abonnementer firmaet har. Tildel et abonnement til Josef Ølig.
1. Klik på abonnementet til tildel det til en bruger.

1.

Bemærk
 Når du tildeler et abonnement til en bruger, låses abonnementet frem til den 1. i næste
måned. Det vil sige, at brugeren ikke kan få andre abonnementer frem til den 1.
 En bruger kan kun have et abonnement.
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Er brugeren på egen hånd?
Du har oprettet en bruger. Du har givet ham 2 numre, og 2 enheder. Nu er han klar.
At være klar betyder, at brugeren kan logge ind på www.sc.fcplatform.com
Universe har sendt ham en velkomst mail med brugernavn og sit password.
Efter han har logget ind, vælger han, hvordan hans numre skal fordeles mellem One Number, bord,og mobiltelefon.
Har brugeren brug for hjælp, kan du hjælpe ham. Det gør du ved at logge ind som brugeren under
Mine brugere.

1.

1. Klik på Josef og log ind. Nu ser du alt, som om du var Josef, og kan ændre hans indstillinger.
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