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Svarsgrupp 
Minivoice Premium med Svarsgrupp är en tillvalstjänst och administreras via 
minivoice.se. Svarsgruppen gör det möjligt för flera personer att tillsammans svara på 
ett specifikt nummer eller ett menyval i ett talsvars. T ex företagets växelnummer.  
 
För att logga in och ut i den/de grupp/er som man tillhör utförs det via en ständigt 
uppdaterad mobilanpassad webbsida. Någon app behövs alltså inte 
installeras/uppdateras i respektive mobil/dator. 
Samtal som kommer till dig via svarsgruppen presenteras normalt med uppringarens 
telefonnummer samt ett grupp-ID. T ex: 08546899140001. Vill du senare ringa upp 
detta nummer välj ”Senaste” och önskat nummer. 
 

Mina Svarsgrupper: Logga in & ut
1. Öppna webbläsaren i mobilen eller i annan 

enhet. Skriv www.minivoice.se/login 

2. Ange användarnamn och lösenord. 

För att förbli inloggad på sidan, 

bocka i ”Håll mig inloggad” 

3. ”Mina Svarsgrupper” visar de grupper du 

tillhör. Du har även möjlighet att se övriga 

medlemmar och deras status. 

4. För att logga in/ut flyttar du knappen till höger 

respektive vänster i önskad grupp. Du ser 

direkt om du är in- eller utloggad genom att 

trycka på knappen ”Uppdatera”.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Lägg till en genväg/ikon på hemskärmen i mobilen 
iOS Gå till minivoice.se/login: tryck på symbol med fyrkant och pil upp. 

Välj ”Lägga till på hemskärmen”. Skriv ”Minivoice IN/UT-loggning” och tryck ”Lägg till”. 
Android Gå till minivoice.se/login: tryck på inställningar, symbol med tre punkter. 

Välj ”Lägga till på hemskärmen”. Skriv ”Minivoice IN/UT-loggning” och tryck ”Lägg till”. 
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Växelfunktioner 
Minivoice Premium erbjuder (som tillvalstjänst) ett antal växelfunktioner. Möjlighet att 
göra sk förfrågan innan ett samtal flyttas över till en kollega, pendla samtal och att flytta 
samtal. 
 
En förutsättning för att använda dessa tjänster är att det samtal som ska flyttas kommer 
via Minivoice. 
 
Funktion Gör så här. Tryck… Beskrivning 
Förfrågan # # - Invänta ton 

 
Tryck därefter anknytnings- eller 
externt telefonnummer1) 

Under tiden du talar med en person som 
ringt in via Minivoice Premium: tryck ## 
för att parkera pågående samtal. En 
kopplingston hörs. Tryck nu kollegans 
anknytningsnummer. 

- Invänta svar, eller 
- Invänta påringt och tryck ”lägg 

på” för att flytta samtalet utan att 
invänta svar 

Pendling # # 2 Pendlar mellan två samtal. 

Avsluta pendlat samtal # # 1 Avsluta det aktiva samtalet och fortsätt 
med det andra samtalet. 

Överflytta av samtal Tryck ”Lägg på” Flyttar pågående samtal 
 

1) Samtal till externa nummer (tillvalstjänst): Inkludera riktnummer. 
 
Ett samtal som du flyttat över till en tredje person som inte svarar, kommer åter i retur till dig efter 45 
sekunder. I det fall du själv är upptagen då samtalet returneras till dig kommer den som ursprungligen 
ringt in att få upptagetton. 
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Byt lösenord 
Gör så här för att byta lösenord till din profil: 
 

1. Logga in i Minivoice 

2. Klicka på ditt namn 

3. Välj ”Mitt konto” 

4. Välj ”Byt lösenord” 

5. Tryck ”Spara lösenord” 

 

 

 

 

 

 

Inställningar i din mobil 
Här hittar du rekommenderade inställningar som ska göras i din mobil för att Minivoice 
Premium med Svarsgrupp ska fungera: 
 

1. Ställ in så att väntetiden är minst 25 sekunder innan vidarekoppling sker till din 

röstbrevlåda/passningsställe om du inte svarar på ett samtal. 
Telia: Normal tid innan vidarekoppling är 30 sekunder. 
  

2. ”Samtal väntar” – Välj ”Ej aktiv” i telefonens inställningar 
Telia, koppla ur: Tryck # 43 # 

 
3. ”Vidarekoppling vid upptagen – Välj ”Ej aktiv” 

Telia, koppla ur: Tryck # 67# 
 
 
 


