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2. Tryk på den enhed hos den bruger du 
vil stille om til:

Flyt/træk et kald
Alle blå ikoner kan trækkes, enten ved at trykke på det blå ikon, eller ved at benytte drag’n 
drop.

Træk kald fra kø:
Kald der venter i kø kan trækkes – også 
af brugere der ikke er med i køen:

Træk kald fra kollega:

Du har også mulighed for at trække dit kald mellem egne enheder:

Inden du har besvaret kaldet:
Tryk på det blå ikon og vælg:

• Træk kaldet til en anden bruger eller 

• Træk kaldet til mobil eller Skype

Igangværende kald:
Tryk på det røde ikon og vælg

• Omstil kaldet til min mobil

• Omstil kaldet til mobil eller Skype

Dashbard – kom godt i gang

Gå til http://my.one-connect.dk
Log ind med din e-mail og adgangskode

Har du ingen eller har du glemt din adgangskode, indtaster du din e-mail igen, og så vil du 
modtage en besked med en midlertidig adgangskode.

Egen status:
Her kan du bl.a. se din status og de enheder, du har i One-Connect.

Ikonerne skifter farve efter status på brugerne.

 Grå ikon: Ledig

 Rødt ikon: Enheden er optaget

 Blå ikon: Kald, der ringer på enheden og som kan ”trækkes”

Er ”Fælles ringning” aktiveret for en bruger, vises ringe-ikonet over 
alle enheder, der ringer. 

Supersøger 

Tast ”+” på tastaturet for at åbne supersøgeren. Her kan du skrive navn eller nummer på 
den du vil ringe eller stille om til. Tryk Esc for at slutte.
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Drag’n Drop:
Træk ikonet fra den af dine egne enheder, du ønsker at ringe fra, til ikonet for den enhed, 
du ønsker at ringe til – både enheder for andre brugere på dashboardet og fremsøgte/ind-
tastede eksterne numre.

Vælg bruger:
1. Find ønsket bruger

2. Vælg hvilken af brugerens 
enheder du vil ringe op til

3. Vælg hvilken af dine enheder 
du vil ringe op fra

Omstille kald
Indstil om omstilling sker Præsenteret eller Direkte i 
egen status øverst.

Du kan omstille på 2 måder
1. Træk kaldet til den bruger du skal omstille til:

Valgboks 

Mulighed for at ændre de valg-
bokse, der i kaldplanerne er givet 
adgang til at styre i dashboardet.

Forstyr ikke 

Mulighed for at aktivere FORSTYR IKKE hos sig selv. Der 
kan vælges mellem foruddefinerede intervaller.

Ring op
Den hurtige:
1. Tast ”+” på dit tastatur for at 

åbne supersøgeren

2. Skriv navn eller nummer hvis 
kendt/eksternt

3. Brug piletaster til at vælge en-
hed, du vil ringe til

4. Vælg om du vil ringe op fra din 
fastnet, mobil eller Skype. Den 
valgte enhed vil nu ringe og 
når kaldet besvares, ringes til 
modparten


