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Quick Start Guide  
Communicator 

Klik her, for at ændre din personstatus.

Filer > Indstillinger > Udseende 
Her kan du vælge farver for den enkelte 
telefonstatus. 

Rød er typisk optaget og grøn ledig.

Personstatus

Se tilmeldte køer

Indgående opkald

Kontakter

Omstil til

Ring til fastnet

Ring til mobil

Telefonstatus

Brugerdefineret 
gruppe

Genopkald

Duo-opkald

Læg på

Sæt samtale  
på pause

Opkaldsoversigt

Vis/skjul  
grupper

Send e-mail

Send SMS

Kø-oversigt
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Ring til kontakt  
på lokal-, direkte-  
eller mobilnummer.

Du kan hurtigt finde frem til en  
kontakt ved at taste et navn eller  
et telefonnummer i fritekstfeltet.

Du kan også taste et vilkårligt  
telefonnummer efterfulgt af  
Enter og ringe op herfra.

Ved at klikke her kan  
du nemt foretage et genopkald til  
det seneste nummer, du har ringet til. 

Indgående opkald

Feltet bliver gult under opringning.
Indgående opkald vises med nummer  
og navn, hvis disse oplysninger findes 
på 118.dk.

Når telefonen er taget, bliver feltet  
rødt under samtale.

Blind omstilling

Ved blind omstilling adviseres modtageren ikke.

Du kan foretage en blind omstilling til  
et internt nummer ved at trykke her.   
Læg derefter på.

Omstilling til et eksternt nummer gøres 
ved at taste nummeret i søgefeltet  
og trykke her. Læg derefter på.

Ledsaget omstilling

Du kan lave en ledsaget omstilling, hvor du 
spørger modtageren (imens 1. opkald er på 
automatisk hold), om vedkommende vil modtage 
opkaldet, før du stiller det igennem.

For at omstille samtalen ringer du fx til  
et eksternt nummer ved at taste nummeret  
i søgefeltet efterfulgt af Enter...

... eller ringe til et lokalnummer her.

Du spørger modtager om han/hun ønsker at  
modtage opkaldet. Hvis det er i orden, så  
tryk her for at omstille samtalen.

Klik her for at standse pausen og trække det 
oprindelige opkald tilbage.

Hvis vedkommende ikke vil modtage opkaldet,  
afbryder du eller vedkommende på det røde rør  
for jeres samtale – du vil nu komme retur til den  
oprindelige samtale.


