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Kom igång med Automatisk telefonist

Automatisk telefonist är ett tillval i Touchpoint Plus som innebär att du kan ringa till 
ett dedikerat telefonistnummer och genom röstavisering ringa upp en person, söka 
nummer till kollegor, eller uppdatera din hänvisningsstatus. Även dina kunder kan välja 
att få bli kopplade till Automatisk telefonist, för att få information om personen de vill nå.

Hur använder jag Framkoppling?
Ring till Automatisk telefonist och säg namnet på  
den person du vill ringa till.
Exempel: Karin Forsell.
Automatisk Telefonist kvitterar vad du sagt.
 

Särskiljning
Om det finns flera Karin Forsell svarar Automatisk 
telefonist Det finns flera Karin Forsell, menar du 
Karin på ekonomi eller inköp… Säg ”Ja” när rätt 
alternativ läses upp, eller säg ”Avdelningsnamnet” 
för den person du söker. Skulle det finnas flera Karin 
Forsell på samma avdelning kommer ortsnamn 
användas i nästkommande dialog. Om du vet att det 
finns flera Karin Forsell kan du direkt säga Ring Karin 
Forsell på ekonomi i Stockholm.
 
Hänvisningsinformation
Om Karin har en aktiv hänvisning ges 
hänvisningsinformation enligt hur det är konfigurerat 
för organisationen. 
• Antingen kontrollerar Automatisk Telefonist 

hänvisning för Karin före framkoppling, och läser 
upp hänvisningsbesked direkt. 

• Alternativt kopplar Automatisk Telefonist 
fram samtalet till Karin utan kontroll. 
Hänvisningsbesked, vidarekoppling etc. styrs då 
av samtalsreglerna i Telia Touchpoint Plus precis 
som om man ringt personen direkt. 

Felhantering
Säg Fel, Avbryt eller Stopp om Automatisk telefonist 
uppfattar fel namn.
Om Automatisk telefonist inte identifierar den du 
söker på tre försök, eller om särskiljningen inte 
lyckas, kommer samtalet kopplas till telefonist.

Hur använder jag 
Nummerupplysning?
Ring till Automatisk telefonist och säg Vilket nummer 
har Karin Forsell? Automatisk telefonist meddelar 
sökt persons telefon- eller mobilnummer. 

Särskiljning
Hantering av flera personer med samma namn 
hanteras på samma sätt som Framkoppling.
 
Felhantering
Hantering på samma sätt som Framkoppling.

Hur använder jag Hänvisning?
Skapa
Ring till Automatisk telefonist och tala in en 
hänvisning, exempelvis Möte, Lunch åter tretton 
eller Semester till den femtonde augusti.
Automatisk telefonist kvitterar vad du sagt och 
frågar om det stämmer. Om du svarar Ja läggs 

Vilka funktioner ingår?
   Framkoppling – Ring upp en person.
   Nummerupplysning – Ta reda på en persons telefon- eller mobilnummer.
   Hänvisning – Skapa en hänvisning eller ta bort aktuell hänvisning.
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hänvisningen in i Touchpoint Plus. Svarar du Nej  
får du göra ett nytt försök.

Notera att du endast kan ange orsak och sluttid. 
Hänvisningen kommer att aktiveras direkt.

Ta bort
Ring till Automatisk telefonist, du får aktuell 
hänvisning uppläst. För att ta bort hänvisningen säg 
Ta bort eller Ta bort hänvisning. Du kan även välja 
att skapa en ny hänvisning direkt.
Notera att du endast kan ta bort aktiv hänvisning. 
Ändringen kommer att aktiveras direkt.

Säg Hjälp eller Lista för att få alla giltiga 
hänvisningsorsaker upplästa. Nedan finns en tabell 
med giltiga hänvisningsorsaker, med tillhörande 
återtidstyp och vad som kan sägas.

Du kan inte kombinera olika tidstyper, ex 
”Möte åter imorgon klockan tolv” eller 
”Semester åter första juli klocka åtta”

Övrigt
Säg Växeln eller Telefonist om du vill bli kopplad till 
telefonist.

Orsak Återtidstyp Förvald återtid Aktiveringsord Exempel

Lunch Klockslag 45 min Lunch
”Lunch”, ”Lunch till tolv”, ”Lunch 
en timme”

Semester Datum Tills vidare Semester
”Semester”, ”Semester till 
imorgon”, ”Semester åter andra 
augusti”

Upptagen Klockslag Tills vidare Upptagen
”Upptagen”, ”Upptagen en 
timme”, ”Upptagen till klockan 
tio”

Möte Klockslag 60 min
Möte, 
Sammanträde

”Möte”, ”Möte åter tolv trettio”, 
”Sammanträde en timme”

Frånvarande Datum -
Inte tillgänglig, 
Inte på kontoret 

”Inte tillgänglig”, ”Inte på 
kontoret åter måndag”
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Du kan endast använda funktionen 
Hänvisning från din egen telefon eller 
mobiltelefon. Du får inte ha telefonen 
inställd på dolt nummer.


