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Logga in i MiniVoice Webb
MiniVoice Webb administreras dels via telefon och dels via minivoice.se.
För att snabbt spela in och aktivera ett meddelande hanteras det enklast via telefon. Via
inloggning på minivoice.se hanteras kalendern, öppettider och ljudfiler överskådligt.
Användaruppgifter finns i det mejl vi skickat till er.
Saknar ni inloggningsuppgifter? Kontakta oss: support@minivoice.se.
- Logga alltid ut från minivoice.se för att undvika obehörig åtkomst -

Telefonadmin
1. Ring upp företagets telefonnummer som är anslutet till tjänsten.
2. Logga in genom att trycka * 5 # när menyn/meddelande spelas upp.
3. Tryck in PIN och #
4. Följ talguider. Funktioner:
1 Lyssna på en (1) ljudfil
2 Spela in en ljudfil/meddelande
3 Aktivera en meny - frångår schema i kalender
4 Återgå till schema och meny enligt kalender
* Lyssna på alla ljudfiler
9 Logga ut och lägg på

Webbadmin
1. Öppna en webbläsare och gå till www.minivoice.se.
2. Ange användarnamn och lösenord.
3. I Översiktspanelen och menyn navigerar du till önskad funktion.
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Spela in och aktivera ett meddelande (ljudfil)
Ett meddelande spelas enkelt in via telefon och aktiveras därefter via minivoice.se.
Gör så här för att aktivera ett meddelande:
1. Ring upp numret som är anslutet till MiniVoice Webb.
- Logga in med * 5 # PIN #.
- I huvudmenyn, tryck 2 för att spela in.
- Ange valfritt meddelandenummer och # för att identifiera meddelandet.
- Tala in ditt meddelande efter signalen. Stoppa med #.
- Tryck därefter: 1 för att lyssna, 2 för att läsa om eller tryck 3 för att spara.
- Meddelandet är nu lagrat som en ljudfil på minivoice.se.
2. Logga in på minivoice.se med tillhörande användaruppgifter.
- Välj ”Ljudfiler” i den vänstra menyn.
- Den nyss inlästa ljudfilen hittas högst upp i listan.
- Klicka på ”Redigera” vid aktuell ljudfil.
- Ange ett nytt filnamn som beskriver meddelandet.
- Aktivera meddelandet: ”Aktivera som startmeddelande på Talsvar”.
- Tryck på ”Spara”. Klart!
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Aktivera Lavinmeddelande
Ett Lavinmeddelande aktiveras och spelas upp före schemalagt meddelande i
kalendern, oavsett tidpunkt på dygnet. Ett Lavinmeddelande måste kopplas från för att
fortsättningsvis inte spelas upp.
Gör så här för att aktivera Lavinmeddelande:
1. Tryck i Översiktspanelen och i modulen Talsvar på ”Tillfälligt meddelande”.
2. Välj meddelande: ”Aktivera Lavinmeddelande” och tryck ”Spara”.
3. Valt meddelande är nu aktiverat. Aktuellt Lavinmeddelande visas i
Översiktspanelen.
Gör så här för att koppla ifrån Lavinmeddelande:
1. Tryck i Översiktspanelen och i modulen Talsvar på ”Tillfälligt meddelande”.
2. Välj inget meddelande, dvs alternativet ”Inget valt” och tryck ”Spara”.
3. Lavinmeddelande är nu de aktiverat.
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Manuell aktivering (Forcera) av ett Talsvar
Genom att manuellt aktivera (Forcera) ett Talsvar frångås schemalagda Talsvar i
kalendern. Praktiskt att använda om man tillfälligt behöver stänga hela växeln för t ex ett
möte och sedan återgå till normal drift när mötet är klart.
Gör så här för att Forcera ett Talsvar:
1. Tryck i Översiktspanelen och i modulen Talsvar på ”Tillfälligt meddelande”.
2. Välj Talsvar (meny): ”Forcera ett Talsvar” och tryck ”Spara”.
3. Valt Talsvar är nu aktiverat och är aktivt tills det manuellt de aktiveras. Aktuellt
Talsvar visas i Översiktspanelen som ”(forcerad)”.
Gör så här för att återgå till drift enligt schema i kalendern:
1. Tryck i Översiktspanelen och i modulen Talsvar på ”Tillfälligt meddelande”.
2. Välj inget Talsvar, dvs alternativet ”Inget valt” och tryck ”Spara”.
3. Drift har nu återgått till drift enligt schema i kalender.
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Byt ljudfil på Meny
Med tiden behöver ljudfiler uppdateras på befintliga Menyer. Ljudfiler kan spelas in via
telefonadmin eller laddas upp som inspelade ljudfiler via dator.
Ljudfilens format: Mono, .wav, Sample rate 8 000 och Bit Depht 16 Bit.
Gör så här för att byta en ljudfil på en Meny:
1. Välj ”Ljudfiler” i den vänstra menyn.
2. Klicka på ”Redigera” i listan på aktuell ljudfil.
3. Om nödvändigt: Ange ett nytt filnamn som beskriver meddelandet.
4. Byt ljudfil genom att välja meddelande under:
”Aktivera som startmeddelande på Talsvar”.
5. Tryck på ”Spara”. Klart!
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Redigera start- & sluttid för meny eller meddelande
I vissa fall ändras öppettider beroende på säsong och annat. Genom att gå in i
kalendern kan tider snabbt justeras på befintliga menyer och meddelanden som
schemalagts.
Gör så här för att redigera start- & sluttid för ett Talsvar:
1. Välj ”Talsvar” och sedan ”Kalender” i den vänstra menyn.
2. Klicka på meny som ska redigeras.
3. Välj ny tid: ”Gäller hela dygnet” eller ”Starttid” – ”Sluttid”.
4. Tryck ”Spara”.
5. I Kalendern visas nu den uppdaterade kalenderhändelsen.
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Schemalägg ett Talsvar eller meddelande (t ex helg)
MiniVoice Webb har en inbyggd Kalender där Talsvar och enskilda meddelanden kan
schemaläggas över tid – precis på samma sätt som ett möte bokas eller en påminnelse
skapas i en modern elektronisk kalender. T ex är det praktiskt redan i början av året att
schemalägga kommande års avkortade arbetsdagar, röda dagar etc. MiniVoice Webb
håller därefter ordning på alla kalenderhändelser och startar rätt Talsvar eller
meddelande på schemalagd tid – helt automatiskt utan att ni behöver tänka på att
”stänga” växeln inför storhelger etc.
Gör så här för att schemalägga ett Talsvar:
1. Välj ”Talsvar” och sedan ”Kalender” i den vänstra menyn.
2. Välj ”+ Lägg till” för att lägga till en kalenderhändelse.
3. Ange ”Startdatum” och ”Slutdatum” samt vilka veckodagar inom datumintervallet
som Talsvaret eller meddelandet ska gälla.
4. Därefter väljs klockslag: ”Gäller hela dygnet” eller ”Starttid” – ”Sluttid”.
5. Välj nu, som sista steg, vilket Talsvar eller vilket meddelande som ska gälla under
angiven datumintervall och klockslag. Tryck ”Spar”.
6. I Kalendern visas nu den nya kalenderhändelsen.
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Byt lösenord & PIN
Vi rekommenderar att lösenord och PIN löpande byts för att uppnå högsta säkerhet.
Gör så här för att byta lösenord (webb):
1. Klicka på pilen, upp till höger om användarnamnet. Välj ”Mitt konto”.
2. Välj fliken ”Byt lösenord”.
3. Skriv in ”Nytt lösenord” och ”Upprepa lösenord”. Minst 6 (SEX) tecken.
Välj ”Spara lösenordet”
Gör så här för att byta PIN (telefon):
1. Klicka på pilen, upp till höger om användarnamnet. Välj ”Mitt konto”.
2. Välj fliken ”Inställningar”.
3. ”Telefon PIN” visar aktuell PIN. Skriv in ny PIN, 4 siffror.
Välj Spara inställningar.
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