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VÆLG EN BESTEMT PROFIL

På arbejde
Til møde
På farten
Fri

Hjem

Hjem

Ring

Ring

Kontakter

Kontakter

Seneste

Seneste

Beskeder

Beskeder

TOTAL UAFHÆNGIGHED
Når dine kunder, kolleger eller samarbejdspartnere
skal have fat på dig, kan det være svært for dem
at vide, hvilket telefonnummer de skal ringe på. Dit
fastnetnummer, hvis du sidder ved dit skrivebord?
Eller skal de prøve dit mobilnummer? Og hvis de nu
ringer på dit fastnetnummer, og du ikke er ved dit
skrivebord? Ja, så kan du risikere, at vigtige opkald
går tabt.

Privat kontakt

Denne problemstilling har Flexfone løst med
ringeprofiler. Med ringeprofiler er dine telefoner
og telefonnumre ikke længere fasttømret, som vi
kender det i dag. Du bestemmer nemlig selv, hvilke
af dine telefoner der skal ringe, når der ringes til et
af dine telefonnumre. Hvordan det hele fungerer samt hvordan du kan få glæde af ringeprofiler, kan
du læse mere om på de næste sider.
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PÅ KONTORET
Med fuld fleksibilitet

Flexfone 4G
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På arbejde

På kontoret

Profil
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100%

INDGÅENDE OPKALD

Profiler

23228602
Skal altid ringe på Yealink T46G, Mobiltelefon
(23228602) og Microsoft Teams efter 15 sekunder
gå til telefonsvaren.

Automatisk profilskifte

69147147

VÆLG EN BESTEMT PROFIL

Skal altid ringe på Yealink T46G, Mobiltelefon
(23228602) og Microsoft Teams efter 15 sekunder
gå til telefonsvarer.

På arbejde
Til møde

UDGÅENDE OPKALD

Opkald fra bordtelefon

På farten

Skal altid ringe ud med 69147147

Fri

Opkald fra mobiltelefon

Skal altid ringe ud med 69147147

Opkald fra Myfone

Skal altid ringe ud med 69147147

Opkald fra Microsoft Teams
Skal altid ringe ud med 69147147

#
Hjem

Alle kald går til
Myfone.dk

Hjem

Ring

Ring

Kontakter

Kontakter

Seneste

Seneste

Hjem

Beskeder

Ring ud med dit
mobilnummer

Beskeder

Ring

Kontakter

Seneste

Beskeder

... eller noget helt
andet

Ved skrivebordet

På lageret

Når du sidder ved dit skrivebord, har du altid din
bordtelefon, din mobiltelefon og Myfone.dk lige ved
hånden.

Et skrivebord kan være et vidt begreb, da det reelle
sted, hvor du arbejder, måske er på lageret, på
værkstedet eller et helt andet sted i virksomheden.

Så der er vel ingen grund til, at dine samtaler foregår
på mobilen? Lad fx alle dine opkald gå til Myfone.dk,
så du har frie hænder til at arbejde.

I disse tilfælde kan det være smartere, hvis alle
indgående kald går til din mobiltelefon eller din
trådløse bordtelefon, så dine kontakter altid kan få
fat på dig - selvom de ringer til dit fastnetnummer.

Du kan lave en ringeprofil, som sikrer, at du altid får
opkald i Myfone.dk, når du sidder ved computeren
– selvom kaldet er foretaget til dit mobil- eller
fastnetnummer.

Med en skræddersyet profil kan du sørge for, at alle
opkald går til din mobil, så du altid er tilgængelig,
uanset hvor du befinder dig.

PÅ FARTEN

Flexfone 4G

Som at være på kontoret

På farten
Profil
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På kontoret

INDGÅENDE OPKALD

Profiler

23228602
Skal altid ringe på mobil (23228602) efter 15
sekunder gå til telefonsvaren med beskeden ude at
køre.

Automatisk profilskifte

69147147

VÆLG EN BESTEMT PROFIL

Skal altid ringe på mobil (23228602) efter 15
sekunder gå til telefonsvarer med beskeden ude at
køre.

På arbejde
Til møde

UDGÅENDE OPKALD

Opkald fra bordtelefon

På farten

Skal altid ringe ud med 69147147

Fri

Opkald fra mobiltelefon

Skal altid ringe ud med 69147147

Opkald fra Myfone

Skal altid ringe ud med 69147147

Opkald fra Microsoft Teams
Skal altid ringe ud med 69147147

Hjem

Alle kald går til din
mobiltelefon

Hjem

Ring

Ring

Kontakter

Kontakter

Seneste

Seneste

Hjem

Beskeder

Beskeder

Omstil kald til
telefonkø

Ring

Kontakter

Seneste

Beskeder

... eller noget helt
andet

I bilen

Hos kunden

Mange virksomheder har i dag medarbejdere på
farten. Hvad end det er for at lukke et vigtigt salg hos
en kunde, varetage eksisterende kunders interesser
eller for at reparere et sprunget vandrør hos Hr.
og Fru Jensen. Derfor befinder mange sig i bilen i
arbejdstiden og ikke altid ved skrivebordet.

Når du er ude ved dine kunder, er det vigtigt, at
du kan fokusere, så du kan yde dét, dine kunder
forventer. Det kan derfor være forstyrrende, hvis en
kollega ringer midt i et kundemøde.

Med ringeprofiler har du mulighed for at dirigere alle
indgående opkald til din mobil. Det betyder, at når en
kunde fx ringer på dit fastnetnummer, mens du er i
bilen, så vil kaldet gå direkte til din mobiltelefon.

Denne problemstilling slipper du nemt uden om ved
at benytte vores ringeprofiler. Du kan skifte manuelt
til din “I møde” profil eller blot lade Myfone gøre det
automatisk, hvis dit kundemøde står i din Exchangekalender. Dermed bliver du ikke forstyrret, når du
sidder i et kundemøde.

TIL MØDE

Uden at blive forstyrret
Aktiv proﬁl:

Automatisk proﬁlskifte

På arbejde
Til møde
Fri
Fri møde
Til

Mine proﬁler

Fast kalender

Exchange

Til frokost

Automatisk eller manuelt?
Du kan selv vælge om dine proﬁler skal skifte automatisk eller manuelt.

Automatisk proﬁlskift

Automatisk proﬁlskifte
Fast kalender

er i din Exchangeen aftale i din Exchangeender.

ge

På arbejde

Dine proﬁler skifter efter din faste kalender, hvis der er
tidspunkter i din Exchange-kalender, hvor du ikke har en aftale –
eller hvis ikke du har opsat din Exchange-kalender med Myfone.

Manuelt proﬁlskifte
Hvis du ikke vil have at dine proﬁler skal
skifte automatisk, kan du aktivere dem
manuelt.

På arbejde

På arbejde

Fri

Fri

Til møde

ﬁler skifter
ier.

Til frokost

ender

Meld optaget

Omstil til kollega

...eller noget helt
andet

I mødelokalet

Til frokost

For mange kan en dagligdag bestå af et til flere
møder, hvor man ikke har mulighed for at svare sin
telefon. Derfor vil det være praktisk, hvis man kan
omstille alle sine kald til en kollega, så man ikke bliver
forstyrret, og ens kunder samtidig får den hjælp - de
har brug for.

For mange virksomheder er det ikke unormalt, at
en kollega bliver forstyrret midt i frokosten, fordi
mobilen ringer. Det kan både være forstyrrende for
dig og dine kolleger.

Du kan eksempelvis skifte over til din ”I møde” profil,
imens du er på vej ned til mødelokalet og blot skifte
tilbage igen, når mødet er færdig.

Med Flexfones ringeprofiler kan du lave en “Til
frokost” profil, som eksempelvis viderestiller alle
opkald til en ledig kollega, går på din telefonsvarer
eller blot melder optaget, så du ikke bliver forstyrret i
din frokost.

HOLD FRI

Flexfone 4G

Fri

Med god samvittighed
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På kontoret

Profil

INDGÅENDE OPKALD
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Profiler

23228602
Skal altid ringe på mobil (23228602) efter 15
sekunder gå til telefonsvaren.

Automatisk profilskifte

69147147
Skal altid gå til telefonsvarer med beskeden Fri.

VÆLG EN BESTEMT PROFIL

På arbejde

UDGÅENDE OPKALD

Til møde

Opkald fra bordtelefon
Skal altid ringe ud med 69147147

På farten

Opkald fra mobiltelefon

Fri

Skal altid ringe ud med 23228602

Opkald fra Myfone

Skal altid ringe ud med 69147147

Opkald fra Microsoft Teams
Skal altid ringe ud med 69147147

Hjem

Opkald direkte til din
telefonsvarer

Hjem

Ring

Ring

Omstil til kollega

Kontakter

Kontakter

Seneste

Seneste

Hjem

Beskeder

Beskeder

Ring

Kontakter

Seneste

Beskeder

...eller noget helt
andet

Hold fri...

...Når du holder fri

Mange medarbejdere tager deres mobiltelefon
med hjem, når de har fri, da de bruger den
samme mobil på arbejde og i privaten. Det er
ofte uhensigtsmæssigt, at kunder, kolleger og
samarbejdspartnere kan ringe og forstyrre - selvom
man har fri.

Med ringeprofiler har vi gjort det muligt at lade din
mobil ringe ud med din virksomheds hovednummer
– mens du er på job. Når du så har fri, og går over til
profilen “Fri”, så skifter din mobil automatisk tilbage
til at vise dit privatnummer, når du ringer ud.

Derfor forsøger mange sig med to mobiltelefoner. Én
de kan bruge til arbejde og en til fritid. Derved kan
man slukke sin arbejdstelefon, når man har fri fra
arbejde.
Men det er både dyrt og besværligt at have to
telefoner. Så hvorfor ikke få samlet dine telefoner i
én, uden at dine kunder og kolleger kan forstyrre dig
- når du har fri.

Så skal du ikke holde styr på to telefoner, og samtidig
får dine kunder ikke dit privatnummer og kan derfor
ikke ringe til dig uden for arbejdstid.
Vi kan også lukke dit erhvervsnummer, når du ikke er
på arbejde. Dermed kan du holde fri, når du har fri!

Skræddersy din tilgængelighed
Er din dag præget af skemalagte aftaler og er tiden
ekstra knap, så kan du blot lade vores tidsstyring skifte
dine ringeprofiler, så du altid har den mest optimale
tilgængelighed. Myfone kan kigge i din Exchange- eller
Myfone-kalender og se, om du fx skal til møde, hvorefter
Myfone automatisk kan skifte din ringeprofil til ”I møde”, så
du ikke bliver forstyrret. Det skal blot indstilles én gang, og
så kører det helt automatisk.

Automatisk profilskifte

Er din dag meget vekslende og er det svært at planlægge
dine opgaver i din kalender, kan du med fordel vælge at
styre dine ringeprofiler efter behov. Skal du pludselig til
møde, eller er der en kunde som straks skal besøges, så
kan du skifte din ringeprofil manuelt, så du altid har den
mest optimale tilgængelighed, uanset hvilken situation du
befinder dig i.

Manuelt profilskifte

Aktiv proﬁl:

Lav en ny proﬁl

Mine proﬁler

Fast kalender

På arbejde

Fri

Exchange

Dine proﬁler med Exchange kalender:
Hvis en aftale ikke har en kategori bliver “Aftale uden kategori” benyttet.
Hvis der ikke er nogen aftaler i din kalender, falder dine proﬁler tilbage til den faste kalender.

Denne proﬁl er aktiv, når jeg på arbejde.

Denne proﬁl er aktiv, når jeg har fri.

Automatisk proﬁlskifte

På arbejde

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

01:00
Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

På arbejde

På arbejde

På arbejde

På arbejde

På arbejde

Til frokost

Til frokost

Til frokost

Til frokost

Til frokost

Fri

02:00
03:00

Til møde
Denne proﬁl er aktiv, når jeg er til møde.

04:00
05:00
06:00
07:00

Til frokost
Denne proﬁl er aktiv, når jeg er til frokost.

08:00
09:00
10:00
11:00

Til møde

Til møde

12:00
13:00

Til møde

14:00
15:00
16:00

Fri
Fri

Fri

Fri

Fri

17:00
18:00
19:00
20:00

Har du brug for hjælp?
Har du brug for hjælp til opsætning af dine personlige ringeprofiler, så se vores profilstyringsguide, hvor vi
guider dig gennem hele processen. Og ellers står jeres forhandler altid klar til at hjælpe.

