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Log ind
 ● Det gør du med dit mobilnummer og adgangskode

 ● Tryk på Ny bruger / Glemt adgangskode for at få sendt en ny kode på SMS

Hjem-skærm

 ● Du kan også vælge, hvilken 
rækkefølge du vil have vist på 
Hjem-skærmen. Du trækker 
elementerne op og ned

KOM GODT I 
GANG GUIDE

My One-Connect mobil app

 ● Tryk på       for at komme til Indstil-
linger og vælg de elementer du vil 
have på din Hjem-skærm. 

 ● Her kan du selv vælge, hvilke 
elementer du vil have vist på din 
Hjem-skærm
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Profil

Nummerpræsentation

 ● Vælg hvilket nummer du vil vise, 
når du foretager et opkald

Ny Profil 

 ● Tryk på Ny profil for at oprette

Optaget

 ● Hvad skal der ske når du er 
optaget på en af dine enheder. Du 
kan enten vælge at alle skal være 
optaget, eller at aktivere banke på.  
Du kan ikke have begge aktiveret 
samtidigt

Profil indgående

 ● Indgående kald giver mulighed for 
at vælge, hvor du vil modtage dine 
opkald

 ● Du kan slå viderestilling til og fra og 
efter hvor lang ringetid viderestilling 
skal aktiveres. Du kan f.eks. indstille 
at indgående kald skal viderestilles til 
din voicemail efter 30 sekunder.

Vælg indgående

 ● Du kan vælge, hvilket nummer, 
der skal vises, når du foretager et 
opkald. Vælg mellem de tilgænge-
lige numre

Profilindstillinger

 ● Du kan oprette, slette og redigere 
dine profiler her
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Kontakter

Omstilling
 ● Du kan omstille både direkte og præsenteret

 ● Ved igangværende kald åbner du din app, og så bliver du præsenteret for 
mulighed for at omstille kaldet

 ● Du finder den ønskede person, og trykker på den enhed du skal omstille til

 betyder direkte omstilling

 betyder præsenteret omstilling

 ● Du kan give appen adgang til alle 
telefonens kontakter, så du har det 
hele samlet

 ● Du kan også lave favoritter og få 
dem vist på en samlet liste

 ● Favoritterne markerer du ved at 
trykke på       inde på kontakten
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Voicemail
 ● Du kan aflytte din voicemail, slette den og ringe tilbage

Mig-skærmen

 ● Hvis du trykker på køen, kan du se 
kø statistik for dagen og se, hvem 
der ellers er meldt ind

 ● Her kan du se dine egne enheder, 
aktivere Forstyr ikke og melde dig 
ind og ud af køer

 ● Du kan sætte dig selv i Forstyr ikke

 ● Du kan vælge varighed eller angive et 
ønsket slut-tidspunkt


