
Se Flexfones mest populære opkaldsfunktioner til 
medarbejderen og den IT-ansvarlige, og få inspiration til 
hvordan de kan bruges.

Telefonifunktioner



TELEFONIFUNKTIONER
Flexfone er pakket med mere funktionalitet, end vi har plads til på denne side. Vi har derfor udvalgt de mest 
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TELEFONSYSTEM FUNKTIONER
Når en kunde ringer til jeres virksomheds hovednummer, har I 
hundredvis af forskellige måder at håndtere opkaldet på og 
selv bestemme, hvilket flow opkaldet skal igennem.



Jeres hovednummer

Hovednummer

08:00 - 16:00
Man - Fre

Lukket
Lør - Søn

Undtagelser

Udenfor åbningstiden

Indenfor åbningstiden

Åbningstid

Åbningstid

Velkommen

Speak

min. maks0

i kø maks5

Agenter1

Alle ledige samtidig
Ringemetode

1-Kundeservicekø

Kø

0:12

Svarer-Lukket

Telefonsvarer

KundeserviceTast 1:

SalgTast 2:

ÅbningstiderTast 3:

Support tastemenu

Tastemenu

VISUELT KALDSFLOW

Med et visuelt kaldsflow fra Flexfone kan I få et komplet overblik over, 
hvordan indgående telefonopkald bevæger sig gennem jeres system. Helt 
enkelt er et visuelt kaldsflow et rutekort over, hvordan indgående kald 
agerer, når der ringes til jeres virksomhed.

Et hovednummer, også kendt som firmanummer, er erhvervstelefoniens 
kerne. Hos Flexfone har vi lavet en simpel måde at holde styr på de 
enkelte hovednumre og deres relationer til resten af virksomhedens 
telefoner og funktioner, nemlig Visuelt kaldsflow. 

Vi kan sørge for, at I får det hovednummer, der passer til jer eller flytte 
jeres nuværende til os.

En Flexfone-løsning kan skræddersyes efter jeres behov med lige så 
mange hovednumre og funktionaliteter, som I har brug for.
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Hovednummer 1

Hovednummer

Hovednummer 2

Hovednummer

HOVEDNUMMER
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Velkommen til

0:12

Speak

VELKOMSTHILSEN

En velkomsthilsen kan give et personligt præg til jeres virksomhed.

En velkomsthilsen er det første jeres kunder møder, når de ringer til jer. 
Den kan med fordel kobles sammen med en tastemenu, så jeres kunder 
bliver dirigeret hen til de medarbejdere, der kan hjælpe dem. I kan nemt 
opsætte jeres egen personlige velkomsthilsen, ved at uploade et speak til 
telefonsystemet, eller I kan blot indtale den direkte via en telefon, som er 
tilknyttet jeres løsning.

Hvis I vil have en professionel stemme på jeres velkomsthilsen, så tilbyder 
Flexfone professionel indspilning af speaks og ventemusik.

Med funktionen Åbningstider kan I selv indstille, hvornår jeres 
telefonsystem skal være åbent eller lukket for indgående opkald. Det 
betyder, at jeres kunder altid får hjælp, når I har åbent og får besked, hvis 
I har lukket.

Eksempel (Inden for normal åbningstid):
”Velkommen til IT-Biksen, du har nu følgende valgmuligheder...” 

Undtagelser til den normale åbningstid kan tilføjes sådan at helligdage, 
den årlige statusoptælling eller dage med teambuilding følger sit eget 
flow. Sker en akut ændring i åbningstiden kan Variabelt kaldsflow med 
fordel benyttes.
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ÅBNINGSTIDER

08:00 - 16:00
Man - Fre

Lukket
Lør - Søn

Undtagelser

Udenfor åbningstiden

Indenfor åbningstiden

Åbningstid

Åbningstid
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TASTEMENU

En tastemenu sparer jeres kunder for tid, fordi de får fat i de 
medarbejdere, som kan hjælpe dem. Samtidig undgår jeres 
medarbejdere unødig håndtering af opkald, der ikke var tiltænkt dem.

I bestemmer selv, hvordan tastemenuen skal opsættes, og I kan selv 
ændre den løbende.

Har I f.eks. en salgs-, kundeservice- eller administrationsafdeling, kan I få 
en tastemenu, som dirigerer kunderne hen til præcis den afdeling de 
måtte ønske. Et andet eksempel kan være, at I ønsker at optage support-
kald, men gerne vil give kunderne mulighed for at fravælge dette. Her kan 
en tastemenu bruges til at adskille disse fra hinanden.

En tastemenu fra Flexfone er et stærkt værktøj til at effektivisere jeres 
daglige kundebetjening.

Med en telefonkø kan I sikre, at det er de rigtige medarbejdere, som 
håndterer jeres kunder, så de får en god kundeoplevelse. I bestemmer 
selv, hvor mange telefonkøér jeres virksomhed skal have, og hvordan 
disse opsættes.

Telefonkøér giver også virksomheden mulighed for, at kunder kan høre 
ventemusik indtil en medarbejder er ledig. I kan også indstille et 
Automatisk ring mig op speak, så kunden slipper for at vente i køén og i 
stedet bliver ringet op, så snart én af jeres medarbejdere er ledig.
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TELEFONKØ

min. maks0

i kø maks5

Agenter1

Alle ledige samtidig
Ringemetode

Kundeservicekø

Kø

KundeserviceTast 1:

SalgTast 2:

ÅbningstiderTast 3:

Tastemenu

Tastemenu
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VENTEMUSIK

Flexfone tilbyder 15 standard lydfiler, som kan bruges som ventemusik på 
jeres køer, men der er også mulighed for, at I kan uploade jeres eget 
ventemusik. Dermed får I mulighed for at købe jer til jeres helt eget 
stykke musik og give kunderne en gennemført oplevelse i deres kontakt 
med jer. 

Udover de stykker musik, der benyttes som ventemusik på jeres køer, kan 
I også uploade jeres egne lydfiler med speaks. Flexfone tilbyder uanede 
muligheder med speaks til velkomsthilsen, åbningstider, tastemenu, 
landekodestyring samt forskellige typer af ventemusik.

Det betyder, at I kan få forskellige velkomsthilsner alt efter behov. Det 
kan være, I vil have et speak, der bruges, når I holder ferielukket, hvis I 
f.eks. kører en salgskampagne op til jul.

Vi samarbejder med professionelle speakere og kan bistå med at få lavet 
lydfiler, som passer præcis til jeres behov.

Med Flexfone får I mulighed for at optage indgående og udgående 
opkald.
 
Når I vælger at få optaget jeres samtaler, får I en lang række muligheder, 
da I kan analysere jeres medarbejderes opkald.

Dette er især værdiskabende for virksomheder, som har salgs- og 
kundeserviceafdelinger, hvor det kan være relevant at gennemgå tidligere 
opkald med henblik på løbende optimering.

Den enkelte medarbejder har også mulighed for at optage enkelte 
samtaler ved hjælpe af stjernekode *7 - uanset hvilken enhed opkaldet 
foregår på.
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OPTAG SAMTALE
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Jeres hovednummer

Hovednummer

Velkommen

Speak

08:00 - 16:00
Man - Fre i

Lukket
Lør - Søn i

Undtagelser i

Udenfor åbningstiden

Indenfor åbningstiden

Åbningstid

Åbningstid

KundeserviceTast 1:

SalgTast 2:

Indenfor åbningstid

Tastemenu

min. maks0

i kø maks5

Agenter6

Alle ledige samtidig
Ringemetode

1-Kundeservicekø

Kø



LANDEKODESTYRING

Alle andre lande

Sverige (0046)

Opkald fra Sverige

Landekodestyring

Har I lokationer eller kunder i flere forskellige lande, så kan Flexfones 
landekodestyrung sikre, at jeres internationale kunder mødes af jeres 
egen skræddersyede velkomsthilsen og tastemenu på kundes eget sprog.

Landekodestyringen kan aflæse, hvilket land kunden ringer fra, og derved 
kan I bestemme, hvilket kaldsflow disse kunder kommer igennem. 
Samtidig kan I sørge for, at kunden bliver mødt af jeres egne speaks på 
lige netop det sprog, som kunden taler.

Eksempel: 
Har I f.eks. kunder i Spanien og har I en spansktalende afdeling i 
Danmark til at betjene disse kunder, så kan landekodestyringen sikre, at 
alle spanske kunder bliver dirigeret til jeres egen velkomsthilsen/
tastemenu på spansk. Herefter lander de i jeres spansktalende afdeling - 
uanset om de ringer på jeres danske hovednummer eller jeres 
udenlandske nummer.

Med indtrækningsgrupper kan du blive siddende på din plads og tage et 
opkald, som ringer hos en kollega eller på nabokontoret, når I alle er 
tilmeldt samme indtrækningsgruppe. Derved ringer jeres kunder aldrig 
forgæves, hvis én af dine kolleger er syg, i møde eller blot ikke tilstede.

Flexfones indtrækningsgrupper sikrer jeres kunder en høj tilgængelighed 
og derved de bedste betingelser for en god kundeservice.
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INDTRÆKNINGSGRUPPER

Besvar kollegas telefon
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VARIABELT KALDSFLOW

Inaktiv

Aktiv

Fordelingsflow

Variabelt kaldsflow

Med et variabelt kaldsflow fra Flexfone får I mulighed for nemt at justere 
den måde, hvorpå alle indgående kald dirigeres.

Ved hjælp af én genvejstast på en bordtelefon eller indringning til 
modulets lokalnummer, kan I dreje alle kald i en anden retning end 
normalt. Forstil jer et sporskifte, hvor alle kaldene kører til højre, når 
modulet er aktivt og til venstre, når modulet er deaktiveret.

Eksempel:
I kan åbne jeres telefoner tidligere end jeres forudindstillede Åbningstid 
er sat til, så jeres kunder kan komme igennem til jer, hvis I f.eks. er mødt 
ind tidligere end normalt. 

Hvis der f.eks. indkaldes til et akut møde, og alle forlader deres pladser, 
kan indgående opkald ledes til et Ring mig op-modul, så I kan ringe 
kunderne op, når medarbejderne er tilbage.

Med vores online faxløsning er det slut med den traditionelle fysiske 
faxmaskine, som både er dyr og optager plads på kontoret.

Indgående faxbeskeder modtager I som PDF-filer via email. Hvis I vil 
sende en fax som PDF, kan dette gøres direkte fra jeres mailsystem.

Vores faxløsning er også billigere for jeres virksomhed, da I kun betaler 
en lav takst for afsendelse af faxbeskeder.

TELEFONSYSTEM FUNKTIONER TELEFONSYSTEM FUNKTIONER

FAX

mail@itbix.dk
Indgående

mail@itbix.dk
Udgående

Fax i kopirum

Fax
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Med Flexfones funktion Ring mig op, kan I give jeres ventende kunder en 
endnu bedre kundeservice, da I ringer dem op, så snart I har tid.

De ventende kunder vil blive mødt af et speak, som fortæller om 
muligheden for at indtaste deres telefonnummer. Hvis de indtaster deres 
nummer, vil I efterfølgende få en mail om, at denne kunde gerne vil 
ringes op på deres indkaldsnummer.

Funktionen Ring mig op kan også aktiveres uden for jeres normale 
åbningstid, så I den efterfølgende dag kan kontakte kunderne. Led 
eventuelt kunderne til et speak, som siger, at deres indtastning er 
registreret, og at de vil blive ringet op ved førstkommende lejlighed.

TELEFONSYSTEM FUNKTIONER TELEFONSYSTEM FUNKTIONER

RING MIG OP

Support genkald

Ring mig op

0:12

AUTOMATISK RING MIG OP

41
KALD I DAG

Ring op

Kundeservice1

Tilmeldte agenter:

Birthe Jensen Optaget   

DND

Anders Poulsen Optaget

Hans Eriksen Optaget

Henrik Højgaard Optaget

Katrine Pedersen Optaget

Jesper Larsen Optaget

Personer i kø:

23 22 86 02 0:04

40 1 0:05
BESVAREDE KALD UBESVAREDE KALD GNS. VENTETID

Kunden får mulighed 
for automatisk ring 

mig op

Med Automatisk ring mig op aktiveret på en telefonkø, kan jeres kunder 
slippe for at hænge i telefonen og vente på, at det bliver deres tur.

Når det så er deres tur, får jeres medarbejdere et indgående kald. Her 
fortæller et speak, at det er et Automatisk ring op-kald, hvorefter der 
automatisk ringes op til kunden.

Kunderne får en god oplevelse, og medarbejderne skal ikke gøre andet 
end at besvare det indgående kald.
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Du kan nemt opsætte din egen viderestilling på Myfone.dk. Uanset om du 
har et eller flere numre, er det nemt at styre. 

Hvis du f.eks. er til møde, kan du via Myfones Profiler gøre sådan, at alle 
indgående opkald viderestilles til en kollega, så dem der ringer til dig ikke 
ringer forgæves. 

Det er ikke kun kollegaer, du kan viderestille til, men også til kø, 
landekode, speak, tastemenu, telefonnummer, variabelt kaldsflow, 
åbningstid og eksternt nummer.

TELEFONSYSTEM FUNKTIONER

VIDERESTILLING

86515151 Skal altid Til mødeMed beskedenViderstille til Birthe Jensen

Dine numre ved indgående opkald

Allan Hansen

Anders Poulsen

Arvid Carstensen

Birthe Jensen

Carsten Johansen

Hans Eriksen

Henrik Højgaard

Jesper Larsen

Jonas Hansen

Josephine Nørgaard

Katrine Pedersen

Martin Dalgård

Milas Møller

Nikolaj Christensen

Alice SørensenKollega

Kø

Landekode

Speak

Tastemenu

Telefonnummer

Variabelt kaldsflow

Åbningstid

Eksternt nummer

Vælg funktion

Vælg medarbejder der skal viderestilles til
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MEDARBEJDERENS 
OPKALDSFUNKTIONER
Ved et igangværende opkald får I et nyt lag af funktionalitet, 
som giver jeres kunder en oplevelse af god service, og giver jer 
flere værktøjer til at arbejde smartere.



OMSTILLING

Helle Møller
Flexfone A/S

Arbejdsnummer: 69147147

Mobilnummer: 23228602

Lokal: 247

Direkte omstilling

Helle

86 51 51 51

Direkte omstilling

Tilføj til samtale

Overvåget omstilling

Lydløs

86 51 51 51

Med Flexfone får I et omstillingsbord udover det sædvanlige. Ikke nok 
med, at I kan omstille kald fra jeres bordtelefoner, så kan I også gøre det 
direkte i jeres browser eller i Myfone app'en til iOS og Android.

Omstilling kan ske på to måder: Direkte eller Overvåget. Med direkte 
omstilling bliver opkaldet hurtigt og nemt stillet igennem til den valgte 
kollega eller eksterne kontakt med det samme. Alternativt kan I med 
overvåget omstilling give kunden en ekstra god oplevelse, da I f.eks. kan 
sætte en kollega ind i situationen før opkaldet omstilles til vedkommende.

I kan også omstille et opkald direkte til en af virksomhedens telefonkøer i 
stedet for at omstille til en kollega, som måske er optaget. På den måde 
er man ikke begrænset af at bruge tid på at finde en ledig kollega, som 
man kan omstille til.

Kort sagt - Flexfone omstilling kan alt det, du kender fra traditionelle 
telefonanlæg samt meget mere.

Ved igangværende opkald kan du nemt tilføje en person til samtalen fra 
enten Myfone app’en eller Myfone.dk. 

I Myfone app’en kan det gøres ved at gå ind i Myfone app’en under et 
aktivt opkald, hvorefter Myfone app’en registerer det igangværende 
opkald og viser Myfone opkaldsskærmen. Du kan herfra vælge at tilføje 
en kollega eller et eksternt nummer. 

På Myfone.dk er det samme princip bortset fra, at du også fra den 
indbyggede softphone kan tilføje flere personer. 

Vil du gerne tilføje flere personer til en samtale på samme tid, kan du 
læse mere om Telefonmøde.

MEDARBEJDERENS OPKALDSFUNKTIONER MEDARBEJDERENS OPKALDSFUNKTIONER

TILFØJ TIL SAMTALE

Alice Sørensen

omstil til kontakt omstil til kø

tilføjnumerisk bloklydløs
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RINGEPROFILER

Vi har udviklet intelligente profiler, som helt automatisk kan sørge for, at 
du ikke bliver forstyrret i et vigtigt møde, at du modtager alle opkald på 
din mobil, når du er på farten, og at du ikke får et arbejdsrelateret opkald, 
når du har fri. Profilerne kan også sørge for, at du viser dit 
arbejdsnummer, når du ringer med din mobil, så forretningsforbindelser 
ikke får dit privatnummer.

Du bestemmer naturligvis helt selv, hvordan dine ringeprofiler skal 
håndtere dine ind- og udgående opkald, så du altid har den mest 
optimale tilgængelighed for dine kunder, kolleger og samarbejdspartnere.

Du kan styre dine profiler manuelt eller lade dem skifte automatisk efter 
dine aftaler i din Outlook-kalender eller dine foruddefinerede 
arbejdstider.

Hvis du har en bordtelefon fra Flexfone, har automatisk en Forstyr ikke-
funktion. Når den er slået til, vil du ikke modtage opkald på 
bordtelefonen, og din status på Myfone.dk vil ændre sig, så alle dine 
kollegaer kan se, at du ikke vil forstyrres.

Hvis du vil have en mere avanceret form for Forstyr ikke, kan du benytte 
dig af Myfone ringeprofiler, hvor du kan opsætte en masse regler for, 
hvordan dine opkald f.eks. skal viderestilles i tilfælde af, at du laver en 
Forstyr ikke-profil.

MEDARBEJDERENS OPKALDSFUNKTIONER MEDARBEJDERENS OPKALDSFUNKTIONER

FORSTYR IKKE (DND)
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OPKALDSHISTORIK

Med opkaldshistorik får du et detaljeret overblik over dine ind- og 
udgående kald fra alle dine enheder.
Hold styr på, hvem der har ringet til dig, hvornår de har ringet, og til 
hvilket af dine numre, de har ringet.

Myfones opkaldshistorik er synkroniseret med alle dine enheder. Du kan 
derfor altid se den samme opkaldhistorik uanset hvilken enhed, du 
benytter.

Det gør det nemt at ringe tilbage til folk, samt at se hvilke af dine numre, 
de har ringet til. Dette er især brugbart, hvis du også har dit 
privatnummer hos Flexfone, så du kan se, om opkaldet er 
arbejdsrelateret eller privat.

Alle kontakter

Fælles kontaktbog

Mobilkontakter

Kollegaer

Kommercielt

Produkt

Support

Udvikling

Infrastruktur

Afdelinger

Exchange kontakter

Alice Sørensen Til møde

Allan Hansen På arbejde

Anders Poulsen På arbejde

Jesper Larsen På arbejde

Jonas Hansen Til møde

Josephine Nørgaard På arbejde

Hans Eriksen På farten

Henrik Højgaard På arbejde

Helle Møller På arbejde

Carsten Johansen Til møde

Birthe Jensen Fri

Arvid Carstensen På arbejde

A

B

C

H

J

K

A

B

C

H

J

K

M

N

Kontakter Søg i alle kontakter Din virksomheds køer

VictoriaVictoria

Juleferie flowJuleferie flow

ArvidArvid

Vælg funktionVælg funktion

Allan HAllan H

MorMor

Hans E
Taler

Hans E
Taler

SupportSupport

Alice SAlice S

Vis flereVis flere

Carsten JohansenCarsten Johansen 14:30 20/06/202014:30 20/06/2020

Historik Telefonbog DND Menu

13:37

Kontakter

B

Birthe Jensen
Fri

Alice Sørensen
Til møde

Allan Hansen
På kontoret

Arvid Carstensen
På arbejde

A

C

Carsten Johansen
Fri

H

Helle Møller
Ude ved kunder

Henrik Højgaard
På kontoret

Holger Justesen
På kontoret

Søg efter en kontakt

Ring SenesteKontakter BeskederHjem

Kontakter

13:37

Søg i Kollegaer

Kontakter

B

Birthe Jensen
Fri

Alice Sørensen
Til møde

Allan Hansen
På kontoret

Arvid Carstensen
På arbejde

A

C

Carsten Johansen
Fri

H

Henrik Højgaard
Ude ved kunder

Alle Kollegaer Fælles kontaktbogMobilkontakter

Alice
Søren… Hansen Carste… Jensen Højga… Johnso

Allan Arvid Birthe Henrik Helle

Favoritter

Profiler

Ring SenesteKontakter BeskederHjem

13!37

Kontakter

Fælles kontaktbogAlle Kollegaer Mobilkontakter

13:0286515151
Fra Microsoft Teams

Alice Sørensen 11:01
Til Myfone

i gårBirthe Jensen
Til Mobiltelefon

Fredag86515151
Til Bordtelefon

Fredag23228602
Til Bordtelefon

TorsdagAlice Sørensen
Til Bordtelefon

OnsdagBirthe Jensen
Til Mobiltelefon

08/03/201786515151
Til Bordtelefon

08/03/2017Alice Sørensen

Alle Ubesvaret

13!37

En visuel telefonsvarer er et effektivt redskab til administration af jeres 
daglige kommunikation med kunder og kolleger.

I kan oprette en unik telefonsvarer for både virksomheden og for hver 
enkelt medarbejder. I har med vores visuelle telefonsvarer mulighed for 
både at aflytte, spole, slette og få tilsendt beskederne direkte på e-mail 
eller hente dem som mp3-filer.

Den personlige telefonsvarer administreres nemt på Myfone.dk, på jeres 
bordtelefoner eller direkte i Myfone app'en. 

MEDARBEJDERENS OPKALDSFUNKTIONER MEDARBEJDERENS OPKALDSFUNKTIONER

VISUEL TELEFONSVARER

0:31
Lars Larsen
Til 69147147

Mandag

0:29
Kim Hansen
Til 23228602

Søndag

0:12
69147147
Til 23228602

Søndag

0:24
Louise Poulsen
Til 23228602

Søndag

Carsten Johansen Lørdag

Højtaler Ring tilbage Slet

18. okt 2018 kl. 13:02

0:06 0:12

Carsten Johansen

Profiler

13!37

Beskeder
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TELEFONMØDE

Med Flexfone får I to typer af telefonmøder, så I er sikret optimale 
arbejdsbetingelser for at holde telefonmøder med kolleger, kunder og 
eksterne samarbejdspartnere.

Den ene er en mødetelefon, hvor I kan oprette så mange telefonmøder, 
som I har behov for. Disse mødetelefoner defineres med et navn samt en 
firecifret pinkode, som bruges til at få adgang. Eksterne deltagere kan 
logge på telefonmødet ved at ringe til mødets telefonnummer, imens 
kollegaer nemt kan logge på via Myfone app'en.

Flexfones løsning er integeret med Microsoft Teams, og derfor er det 
også muligt nemt at oprette og afholde et telefonmøde her med både 
kolleger og eksterne kontakter.

Telefonmøde

Telefonmøde 1 0 Log på

0 Log på

0 Log på

0 Log på

Telefonmøde 2

Telefonmøde 3

Telefonmøde 4

LOG PÅ TELEFONMØDE

Opret nyt telefonmøde

13!37

Vores stjernekoder giver adgang til en lang række funktioner, så I altid 
kan håndtere jeres daglige opkald nemt og hurtigt. Funktioner såsom at 
logge af/på køér, direkte eller overvåget omstilling, indtale 
velkomsthilsner og aflytning af telefonsvarer, klares nemt og hurtigt via 
Flexfones stjernekoder.

Som et alternativ har vi i vores Myfone app i stedet pakket alle 
stjernekoder ind i et brugervenligt design med smarte genvejstaster for 
endnu nemmere kundebetjening.

I app'en kan I nemt omstille et opkald direkte til en kollega eller ringe 
vedkommende op inden opkaldet stilles igennem.

MEDARBEJDERENS OPKALDSFUNKTIONER MEDARBEJDERENS OPKALDSFUNKTIONER

STJERNEKODER

13:0286515151
Fra Mobiltelefon

Alice Sørensen 11:01
Til Microsoft Teams

i gårBirthe Jensen
Til Bordtelefon

Fredag86515151
Til Microsoft Teams

Fredag23228602
Til Bordtelefon

TorsdagAlice Sørensen
Til Bordtelefon

OnsdagBirthe Jensen
Til Mobiltelefon

Alle Ubesvaret

13!37

21

4 5 6

987

0

3
A B C D E F

2  1234

G H I J K L

P Q R S T U V W X Y Z

M N O

13!37
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MICROSOFT TEAMS

Fuldend jeres samarbejde i Microsoft Teams med en komplet 
telefoniløsning fra Flexfone.

Flexfones telefoni er integreret med Microsoft Teams, og du kan derfor 
lade alle dine opkald foregå her. Med Teams egen softphone, kan du let 
ringe og modtage dine opkald fra både kolleger og eksterne kontakter.

Samtidig sørger vores Myfone Teams app for, at du har alle vores øvrige 
telefonifunktioner lige ved hånden. Alt sammen direkte i Teams.

Myfone Myfone Om

Automatisk profilskiftePå arbejdeAktiv profil:

Alle kontakter

Fælles kontaktbog

Mobilkontakter

Kollegaer

Kommercielt

Produkt

Support

Udvikling

Infrastruktur

Afdelinger

Exchange kontakter

Alice Sørensen Til møde

Allan Hansen På arbejde

Anders Poulsen På arbejde

Jesper Larsen På arbejde

Jonas Hansen Til møde

Katrine Pedersen Til møde

Josephine Nørgaard På arbejde

Hans Eriksen På farten

Henrik Højgaard På arbejde

Helle Møller På arbejde

Carsten Johansen Til møde

Birthe Jensen Fri

Arvid Carstensen På arbejde

A

B

C

H

J

Martin Dalgård På arbejde

Milas Møller På arbejde

M

K

A

B

C

H

J

K

M

N

Kontakter Søg i alle kontakter Din virksomheds køer

Ring op

Salg0

Tilmeldte agenter:

Jonas Hansen Ledig

DND

Josephine Nørgaard Optaget

Allan Hansen Ledig

Carsten Johansen Ledig

Helle Møller Optaget

Arvid Carstensen Ledig

Personer i kø:

Ingen personer i kø

23 22 1 0:08
KALD I DAG BESVAREDE KALD UBESVAREDE KALD GNS. VENTETID

41
KALD I DAG

Ring op

Kundeservice1

Tilmeldte agenter:

Birthe Jensen Ledig

DND

Anders Poulsen Optaget

Hans Eriksen Optaget

Henrik Højgaard Ledig

Katrine Pedersen Ringer

Jesper Larsen DND

Personer i kø:

23 22 86 02 0:04

40 1 0:05
BESVAREDE KALD UBESVAREDE KALD GNS. VENTETID

Microsoft Teams

Bordtelefon

Mobiltelefon

Microsoft Teams

Bordtelefon

Mobiltelefon

Vælg den enhed du vil ringe med

Hjælp

Apps

Myfone

Filer

Opkald

Kalender

Teams

Chat

Aktivitet

Søg

Få Myfone i 
sidemenuen

Undgå forstyrrelser midt i et opkald. Busylight er et lille stykke hardware, 
der visuelt fortæller dine kolleger, om du er ledig eller optaget - uanset 
om du benytter din bordtelefon, mobil eller Myfone.dk.

Sæt din Busylight på skærmen, bag på den bærbare eller på skrivebordet. 
Kuando Busylight Alpha er designet med et smart klik ON/OFF-system, 
hvor du kan bruge enten magnet eller den klæbende fod til montering. 
Kuando Busylight Omega kommer ligeledes med dobbeltklæbende tape 
på foden og passer perfekt på toppen af din computerskærm eller en 
skærmvæg.

MEDARBEJDERENS OPKALDSFUNKTIONER MEDARBEJDERENS OPKALDSFUNKTIONER

BUSYLIGHT
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SOFTPHONE

Vi har skabt en softphone, som du kan bruge direkte i din browser - blot 
ved hjælp af et headset, en mikrofon og en internetforbindelse.

Det sker alt sammen på Myfone.dk, som er din personlige 
telefoniplatform, hvorfra du har nem og hurtig adgang til alle dine 
kunder, kolleger og samarbejdspartnere.

Understøttede browsere

Automatisk profilskiftePå arbejdeAktiv profil:

Ring op

Salg0

Tilmeldte agenter:

Personer i kø:

Ingen personer i kø

23 22 1 0:08
KALD I DAG BESVAREDE KALD UBESVAREDE KALD GNS. VENTETID

0:04

1 0:05
UBESVAREDE KALD GNS. VENTETID

Automatisk profilskiftePå arbejdeAktiv profil:

Flexfone A/S, Danmarksvej 26

8660 Skanderborg, Danmark 

+ 45 86 51 51 51

Indgående opkald

Myfone 

AfvisAfvis Tag kaldTag kald

Oplever jeres virksomhed dårlig dækning indendørs? Er I ikke tæt nok på 
en mobilmast? Så er WiFi-opkald noget for jer. Med VoLTE og Wifi-opkald 
kan du ringe over din 4G-forbindelse når du er ude og over dit WiFi-
netværk når er hjemme. 

Hvis din mobil understøtter VoLTE og WiFi-opkald og dette er slået til, vil 
din mobiltelefon selv skifte mellem 4G og WiFi når du har et 
igangværende opkald. 

MEDARBEJDERENS OPKALDSFUNKTIONER MEDARBEJDERENS OPKALDSFUNKTIONER

VOLTE OG WIFI-OPKALD

21

4 5 6

987

0

3
A B C D E F

2  1234

G H I J K L

P Q R S T U V W X Y Z

M N O

13!37

15.35
onsdag 2. juni

86515151 har prøvet at ringe d. 02-06-2021 15:35
Mistet kald

NuMYFONE
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MYFONE CHROME-UDVIDELSE

Med Myfone-udvidelsen er telefonnumre på hjemmesider klikbare og kan 
ringes op direkte fra siden, når du klikker på dem. Myfone-brugere kan 
således ringe til telefonnumre direkte fra Google Chrome.

Numrene er markeret med et Myfone-logo og den genkendelige blå farve 
fra Myfone. Klik på de markerede telefonnumre på enhver hjemmeside 
for at ringe til det, og vælg den enhed, du vil ringe ud med.

Myfone Chrome-udvidelsen giver dig også en hurtig adgang til dine 
telefonsvarerbeskeder. Via Myfone-ikonet i browseren, kan du klikke dig 
direkte til aflytning af dine telefonsvarerbeskeder, og med notifikationer 
kan den også fortælle dig, om du har nye beskeder.

Vis klik-og-ring knap på tlf. nr.

Vis antal nye beskeder på ikon

INDSTILLINGER

Alice Sørensen

1 ny besked

NYE BESKEDER

1

Myfone app'en er din virksomheds telefoni i lommeformat

Med Myfone app’en kan du nemt omstille et opkald, så dine kunder altid 
får den hjælp, de har brug for. Omstillingen foretages nemt og hurtigt, og 
du vælger selv, om omstillingen skal foretages direkte eller overvåget.

Ved en overvåget omstilling giver du dine kunder en god oplevelse, fordi 
du kan sikre, at din kollega er forberedt - før opkaldet omstilles.

Myfone app'ens intelligente kontaktbog kombinerer dine eksisterende 
kontakter med dine kolleger, så du har alle dine kontakter samlet ét sted.

Du får et komplet overblik over alle dine kontakter, så du nemt og hurtigt 
kan få fat på lige netop den person, du ønsker. Du kan se, hvor dine 
kollegaer befinder sig, og om en kollega er ledig til at modtage dit opkald.

MEDARBEJDERENS OPKALDSFUNKTIONER MEDARBEJDERENS OPKALDSFUNKTIONER

MYFONE APP

Kontakter

Alice Sørensen
Til møde

Allan Hansen
På kontoret

Arvid Carstensen
På arbejde

A

Søg efter en kontakt

Kontakter

13!37

Fælles kontaktbogAlle Kollegaer Mobilkontakter

13!37

NÆSTE EXCHANGE AFTALEfre
28

Telefonmøde med Carsten Johansen
Telefonmøde 5

08:00
11:00

Automatisk profilskifte

Aktiv profil

PROFILER

På arbejde

Hjem Noter

13!37

KØÈR
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FUNKTIONER TIL DEN 
TELEANSVARLIGE
Flexfone er pakket med mere funktionalitet, end vi har plads 
til på denne side. Vi har derfor udvalgt de mest populære 
funktioner, som gavner de fleste virksomheder.



WALLBOARD

Optimér jeres håndtering af indgående kald med relevante data om jeres 
daglige telefoni – så I kan allokere de rette ressourcer, når behovet 
opstår.

Opdel jeres Wallboard i 1, 2 eller 3 kolonner, og ryk nemt rundt på 
modulerne via drag and drop.

I kan dermed skræddersy jeres Wallboard på mange forskellige måder, så 
det passer til netop jeres behov. 

Flexfones indbyggede statistikmodul giver en detaljeret oversigt over 
jeres virksomheds ind- og udgående kald. 

I statistikmodulet kan I bl.a. se statistik over jeres virksomheds 
telefonkøér, telefoner, lokalnumre og medarbejdere.
Derudover kan I se, hvornår en given medarbejder logger ind og ud af en 
kø, og hvor mange ind- og udgående opkald medarbejderen har 
håndteret.

Statistikken er pakket ind i overskuelige diagrammer for at skabe et bedre 
overblik, og kan ligeledes downloades som et Excel-udtræk eller en PDF 
med den visuelle statisik. I kan også abonnere på statistikken og få den 
tilsendt direkte til en e-mailadresse eller jeres egen server.

FUNKTIONER TIL DEN TELEANSVARLIGE FUNKTIONER TIL DEN TELEANSVARLIGE

STATISTIK
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KUNDELOGIN

På Flexfones administrationsportal, Kundelogin, kan I som kunder selv 
tage kontrollen over jeres teleløsning. I kan blandt andet skifte 
mobilpakker på medarbejderne, se udførlig forbrugsstatistik, 
tyverispærre numre, se PIN- og PUK-koder til medarbejdernes mobiler 
samt finde hjælp og vejledning til løsningen.

Har I mod på det, er det også herigennem at den online PBX, som er 
telefonisystemets hjerne, kan tilgås og modificeres. Men det er ikke 
nødvendigt, at I selv har mod på dette.

https://kunde.flexfone.dk/

Hvis jeres virksomhed har mange fælles kontakter, som I gerne vil dele 
med hinanden, kan I benytte jer af Myfones Fælles kontaktbog. 

Fælles kontaktbog styres fra et sted, hvor man nemt uploader kontakter, 
så alle medarbejdere kan se de samme kontakter. På den måde er I sikre 
på at alle medarbejdere har de samme opdaterede kontaktoplysninger. 

Når Fælles kontaktbog er blevet opdateret, synkroniseres alle 
medarbejderens platforme automatisk med de nye kontakter eller 
opdaterede kontaktoplysninger, uden at de skal gøre noget.

FUNKTIONER TIL DEN TELEANSVARLIGE FUNKTIONER TIL DEN TELEANSVARLIGE

FÆLLES KONTAKTBOG

Alle kontakter

Fælles kontaktbog

Mobilkontakter

Kollegaer

Exchange kontakter

Alice SørensenAS

Allan HansenAH

Anders PoulsenAP

Hans EriksenHE

Henrik Højgaard

Carsten JohansenCJ

Birthe JensenBJ

Arvid CarstensenAC

A

B

C

H

A

B

C

H

J

K

M

N

Kontakter Søg i fælles kontaktbog Din virksomheds køer

https://myfone.dk/

Søg efter en kontakt

Kontakter

B

Birthe JensenBJ

Alice SørensenAS

Allan HansenAH

Arvid CarstensenAC

A

C

Carsten JohansenCJ

H

Helle MøllerHM

Kontakter

13!37

Fælles kontaktbogAlle Kollegaer Mobilkontakter
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AFDELINGER

En af fordelene ved at vælge Flexfone, er at jeres løsning nemt kan 
udvides. I kan tilføje nye medarbejdere til jeres løsning, og i kan også 
udvide med flere afdelinger. 

Har I mange lokationer rundt om i landet eller verden, kan I nemt opdele 
jeres medarbejdere i afdelinger. Med Myfones afdelinger, bliver 
overblikket over kollegaerne meget bedre.

Har I mange internationale lokationer, er Flexfone løsningen for jer, da 
opsætningen er nøjagtig den samme, som hvis I satte løsningen op i 
Danmark. Hvis jeres medarbejdere har bordtelefon, er det ikke noget 
problem, da alle Flexfones bordtelefoner kan køre på den samme løsning, 
selvom de står forskellige steder i udlandet. Her kan landekodestyring 
også være en hjælp.  

Mobilkontakter

Kommercielt

Produkt

Support

Udvikling

Infrastruktur

Afdelinger

Exchange kontakter

Send SMS

Send e-mail

Jesper Larsen På arbejde

Jonas Hansen Til møde

Katrine Pedersen Til møde

Josephine Nørgaard På arbejde

Henrik HøjgaardHJ

Helle Møller På arbejde

J

Martin Dalgård På arbejde

Milas Møller På arbejde

M

K

N

Som køadministrator styrer du, hvem af dine kollegaer, der er tilmeldt en 
kø.

Du kan styre, hvilken af kollegaernes enheder, der skal tilmeldes køen og 
hvilken ringeprioritet, de skal have. Med ringeprioritet kan medarbejdere 
f.eks. tildeles en lavere prioritet og derved fungere som en backup. Det vil 
sige, at de kun får kald fra køen, hvis alle med højere prioritet er optaget.

Hvis en medarbejder er på farten, kan du tilmelde deres mobiltelefon til 
køen. Sidder medarbejderen på sin plads, kan du i stedet tilmelde deres 
bordtelefon eller Myfones softphone. Derudover kan man også tilmelde 
et eksternt nummer til en kø.

FUNKTIONER TIL DEN TELEANSVARLIGE FUNKTIONER TIL DEN TELEANSVARLIGE

KØADMINISTRATOR
https://myfone.dk/

Automatisk profilskiftePå arbejdeAktiv profil:

Alle kontakter

Fælles kontaktbog

Mobilkontakter

Kollegaer

Kommercielt

Produkt

Support

Udvikling

Infrastruktur

Afdelinger

Exchange kontakter

Alice Sørensen Til møde

Allan Hansen På arbejde

Anders Poulsen På arbejde

Jesper Larsen På arbejde

Jonas Hansen Til møde

Katrine Pedersen Til møde

Josephine Nørgaard På arbejde

Hans Eriksen På farten

Henrik Højgaard På arbejde

Helle Møller På arbejde

Carsten Johansen Til møde

Birthe Jensen Fri

Arvid Carstensen På arbejde

A

B

C

H

J

Martin Dalgård På arbejde

Milas Møller På arbejde

M

K

Nikolaj Christensen På arbejde

N

A

B

C

H

J

K

M

N

Kontakter Søg i alle kontakter Din virksomheds køer

Ring op

Salg0

Tilmeldte agenter:

Jonas Hansen Ledig

DND

Josephine Nørgaard Optaget

Allan Hansen Ledig

Carsten Johansen Ledig

Helle Møller Optaget

Arvid Carstensen Ledig

Personer i kø:

Ingen personer i kø

23 22 1 0:08
KALD I DAG BESVAREDE KALD UBESVAREDE KALD GNS. VENTETID

41
KALD I DAG

Ring op

Kundeservice1

Tilmeldte agenter:

Birthe Jensen Ledig

DND

Anders Poulsen Optaget

Hans Eriksen Optaget

Henrik Højgaard Ledig

Katrine Pedersen Ringer

Jesper Larsen DND

Personer i kø:

23 22 86 02 0:04

40 1 0:05
BESVAREDE KALD UBESVAREDE KALD GNS. VENTETID

Eksternt nummer FortrydLog på Gem

Agenter til rådighed/ikke tilmeldte

Birthe JensenAM Myfone

Anders PoulsenAM Bordtelefon

Anders PoulsenAM Mobiletelefon

Hans EriksenAM Bordtelefon

Henrik HøjgaardAM Bordtelefon

Henrik HøjgaardAM Mobiltelefon

Katrine PedersenAM Bordtelefon

Jesper LarsenAM Mobiltelefon

Medarbejder Enhed Medarbejder Enhed Ringeprioritet

Tilmeldte agenter

Birthe JensenAM Bordtelefon 1

Anders PoulsenAM Mobiltelefon 1

Hans EriksenAM Myfone 1

Henrik HøjgaardAM Myfone 1

Katrine PedersenAM Myfone 1

Jesper LarsenAM Myfone 1
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FUNKTIONER TIL 
RECEPTIONISTEN
Flexfone er pakket med mere funktionalitet, end vi har plads 
til på denne side. Vi har derfor udvalgt de mest populære 
funktioner, som gavner de fleste virksomheder.



EXCHANGE KALENDER

Vi har lavet en unik integration med Microsoft Exchange, så du og dine 
kolleger kan få koblet jeres Exchange-kalendere til jeres telefoniløsning 
fra Flexfone. Det betyder bl.a., at I kan se hinandens kalenderaftaler for 
den pågældende dag på Myfone.dk og i Myfone app’en. 

Du kan desuden lade din Exchange-kalender styre dine profiler i Myfone 
ud fra de aftaler, du har i din Outlook-kalender. Så har du hele tiden den 
rette profil, helt automatisk. Sidder du f.eks. i et møde eller er på farten, 
vil din aktive profil matche din aktuelle status.

Søg i Kollegaer

Kontakter

Alice Sørensen
Til møde

Allan Hansen
På kontoret

Arvid Carstensen

A

Alle Kollegaer Fælles kontaktbogMobilkontakter

Alice
Søren… Hansen Carste… Jensen Højga… Johnso

Allan Arvid Birthe Henrik Helle

Favoritter

Profiler

13!37

Kontakter

Ring op SMS E-mail

Alice Sørensen
as@flexfone.dk
Til møde

247
Lokal nr.

85 85 87 47
Nummer

Kontakter

Telefonmøde med Carsten Johansen
Telefonmøde 5

13:00
14:30

Reception
På mit kontor

14:30
16:00

Kundebesøg
Mødelokale 5

08:00
11:00

13!37

Med Flexfones telefoniløsning er det muligt at tilføje flere informationer 
ved hver medarbejder i oversigten på Myfone.dk.

Det kan f.eks. være informationer om, hvilken afdeling de tilhører, hvilke 
kompetencer medarbejderne besidder, hvilke ansvarsområder de har, 
eller hvem der er backup i ferieperioder o.l. Man kan tilføje alle de 
informationer, der er behov for.

Informationerne ved hver medarbejder kan løbende ændres, hvis der 
f.eks. sker organisationsændringer, hvor det er nødvendigt at ændre den 
afdeling medarbejderen tilhører.

FUNKTIONER TIL RECEPTIONISTEN FUNKTIONER TIL RECEPTIONISTEN

MEDARBEJDERINFO

Ring op

Alice Sørensen
Flexfone A/S

Profil

Lokal nr.

Nummer

Nummer

E-mail

Til møde

256

64532613

56748312

as@flexfone.dk

Ferie afløser Birthe Jensen

Kompetencer

Kontaktmobil

Exchange, Online backup, Cloud 

drive, Hosted C5, Webshop

23542312     

Afdeling Salgsafdeling

SMS E-mail
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LEDIG ELLER OPTAGET

Flere og flere virksomheder har medarbejdere på forskellige lokationer, 
hvorfor man ikke fysisk kan se, om en kollega er ledig eller optaget. Og 
selv hvis man sidder det samme sted, kan det nogle gange være svært at 
afgøre, om en kollega er optaget på telefonen eller ej.

Derfor har vi gjort hver medarbejders telefonstatus synlig med et grønt 
eller rødt statussymbol, så du altid kan se, hvem der er ledig og optaget. 
Symbolet er synligt på Myfone.dk og i Myfone app’en, så du altid kan få 
overblikket, uanset hvilken enhed du benytter.

Vil I gerne vise jeres status fysisk så læs mere om vores Busylight.

Ledig Optaget Ringer DND

I mange virksomheder er der medarbejdere, som visiterer de indgående 
kald og beslutter hvem, der er den rette modtager af kaldet. Dertil er 
omstilling af opkald en nødvendighed.

Under et aktivt opkald kan receptionisten klikke på den medarbejder, 
som opkaldet skal omstilles til og lave enten en direkte eller overvåget 
omstilling til vedkommende.

Med overvåget omstilling får kunden en god oplevelse, da man sikrer, at 
medarbejderen er forberedt på opkaldet. Man kan nemlig sætte 
medarbejderen ind i situationen før kaldet omstilles.

FUNKTIONER TIL RECEPTIONISTEN

OMSTILLINGSBORD

Direkte omstilling Overvåget omstilling

Tilføj til samtale

Alice Sørensen
Flexfone A/S

SMS E-mail

Profil

Lokal nr.

Nummer

Nummer

E-mail

Til møde

256

64532613

56748312

as@flexfone.dk

Ferie afløser Birthe Jensen

Kompetencer

Kontaktmobil

Exchange, Online backup, Cloud 

drive, Hosted C5, Webshop

23542312     

Afdeling Salgsafdeling

FUNKTIONER TIL RECEPTIONISTEN38 39



MEDARBEJDERNOTE

Med medarbejdernoter har den enkelte medarbejder bedre mulighed for 
at holde sine kolleger informeret.

På Myfone.dk har hver enkelt medarbejder muligheden for at informere 
resten af virksomheden med en note på op til 200 tegn. Noten kan 
indstilles til at have en udløbsdato, sådan at en note om ferie f.eks. 
udløber på sidste feriedag. Noten kan oprettes af alle medarbejdere, og 
derfor kan en kollega nemt indtaste en note for en anden, hvis dette er 
nødvendigt.

Medarbejdernoten vises i kontaktoversigten på Myfone.dk symboliseret 
som en blå klokke. Ved at klikke på medarbejderen eller føre musen 
henover klokken, kan man læse notens indhold.

Alice Sørensen Til møde

Jeg holder ferie i uge 28,29 og 30. Se mine kontakoplysninger for at se 

hvem min ferieafløser er. 

Slet

Udløber: 16-08-20 16:00

Medarbejdernote
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Gem

FUNKTIONER TIL RECEPTIONISTEN

Vil du høre mere om 
vores funktioner?

Vi tager gerne en snak med jer om 
jeres behov og ønsker.
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