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1. Generelt: 
Telenor Mobilt Omstillingsbord er et web-basert omstillingsbord. Såfremt PC’en har 
adgang til internettet og en web-browser, er det muligt at logge på Telenor Mobilt 
Omstillingsbord og behandle indkommende kald på virksomhedens hovednummer. 
 
Telenor Mobilt Omstillingsbord forudsætter at virksomheden abonnerer på følgende 
Multiplan produkter: Lokalnummerplan, Søgeplan, Statusplan og licenser til Telenor 
Mobilt Omstillingsbord.  
 
Der er kalenderintegration i Telenor Mobilt Omstillingsbord. For at kunne anvende 
funktionen forudsættes det, at virksomheden anvender Microsoft Outlook. 
 
Telenor Mobilt Omstillingsbord kan kun anvendes i kombination med et 
mobiltelefonnummer. 
 
Telenor Mobilt Omstillingsbord består af 3 hovedfunktioner: 

 Samtalehåndtering:  
o Visning af kø og operatør status. 
o Håndtering af indkommende samtaler. 

 Telefonbogen:  
o Opslag på indkommende kald (se hvem som ringer).  
o Søg efter kontakter. 
o Se status på virksomhedens ansatte (ledig, optaget og fravær). 

 Opsætning:  
o Generelle indstillinger for omstillingsbordet.  
o Opdatering af informationer på kontakter i telefonbogen. 
o Import af eksterne kontakter i telefonbogen. 

 
Telenor Mobilt Omstillingsbord kan anvendes med følgende web-browsere: 
 Internet Explorer 
 Firefox 
 Google Chrome 
 Safari 
 Opera 
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