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1. Logga in i appen
Logga in i MiniVoice-appen med användaruppgifterna som systemadministratören tilldelat.
I händelse av att du glömt lösenordet kan det bytas via länken ”Glömt lösenordet?”. Appen
finns på Apple App Store och Google Play för gratis hämtning.

Lösenordet ska bestå av minst en siffra, en stor bokstav och vara minst sex tecken långt. Om
fel lösenord anges upprepat blir kontot låst. Kontakta systemadministratören för att låsa upp
kontot och återställa lösenordet.

2. Ring
Flexibel Nummervisning
Funktionen Ring med flexibel nummervisning ger möjlighet att ringa samtal och visa annat
nummer än mobilens egna abonnemang/nummer.
Välj flexibelt nummer
Inför varje samtal som du vill ringa kan ett av de förinställda numren väljas. Det nummer du
ringde ifrån senast ligger kvar som förval inför nästa samtal. Numret väljs i listan ”Ring från”.
Finns det bara ett (1) förinställt flexibelt nummer finns inga andra att välja.

Nummer jag vill visa

© Pre Greeting AB
Snabbguide MiniVoice Flexibel Nummervisning appversion 1_1_0.docx

Sid 2/4

PREMIUM

Att ringa samtal i MiniVoice-appen har ett mycket likt handhavande som ordinarie telefonappar.
När ett samtal utförs via MiniVoice-appen nyttjas ett förinställt tekniskt accessnummer till
MiniVoice-tjänsten. Accessnumret används automatiskt av appen vid samtal oavsett* vilket
nummer som önskas ringa i MiniVoice-appen. Tjänsten kopplar upp samtalet och mottagaren
ser valt nummer.

Nummer jag vill ringa till

Tekniskt accessnummer

*/ Om ett registrerat nödsamtalsnummer rings från MiniVoice-appen hanteras samtalet direkt av ordinarie telefonapp. Vid nödsamtal
används inte MiniVoice-appen. Använd alltid telefonens ordinarie telefonapp vid nödsituation.

2.1 Ring ett nummer
1. Välj
knappsats.
2. Slå nummer eller klistra in ett nummer genom att trycka på fältet för telefonnummer.
0 eller 00 för att ”ta linje externt” används inte.
3. Använd

för att radera.

4. Ring upp med

och med

avslutas samtalet.

Exempel: Knappsats i iPhone 5

Exempel: Knappsats i iPhone 6
och uppåt
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Vy för Ring anpassas automatiskt beroende av telefonens skärmstorlek. Telefoner med skärmstorlek 4” eller mindre (till exempel
iPhone 5) använder den vänstra designen och övriga större skärmar den högra.

2.2 Ring senaste nummer
Listan ”senaste” i MiniVoice-appen visar inkommande samtal till gruppen/grupperna och de
utgående samtalen som utförts via MiniVoice-appen. Alla i gruppen ser samma lista.
1. Tryck på

och välj därefter ett nummer i listan du vill ringa.

2. Eller tryck på
3. Ring upp med

för att visa vilket nummer du senast ringde.
och med

avslutas samtalet.

2.3 Ring en favorit
1. Tryck på
och välj därefter en favorit.
2. Om en favorit har fler nummer angivna får du nu välja nummer.
3. Ring upp med

och med

avslutas samtalet.

2.4 Ring en kontakt
1. Tryck på
och välj därefter kontakten du vill ringa.
2. Om en favorit har fler nummer angivna får du nu välja nummer.
3. Ring upp med

och med

avslutas samtalet.

3. Anslut till telefonens kontakter
För att få kontakter i telefonen synkade med MiniVoice-appen behöver appen tillåtas läsa
kontakterna från telefonen. Redigera MiniVoice-appens rättigheter i telefonens Inställningar för
appen MiniVoice.
3.1 Markera kontakt som favorit
I MiniVoice-appens kontakter väljs en eller flera kontakter som favoriter.
1. Tyck på kontaktens stjärna för att markera den som en favorit:

--/--
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