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PROFILOPSÆTNING
Med denne guide vil vi vise dig,
hvordan du nemt kan oprette, indstille
og styre dine personlige profiler. Det
hele foregår på Bizfone.dk og i Bizfone
app´en.

Her finder du alle dine profiler.

Her opretter du en ny profil.

Hvorfor profiler?
Med personlige profiler gør du din
hverdag nemmere. De kan tilpasse
sig din travle hverdag, så din
kundehåndtering bliver mere effektiv.
Bestem selv, hvordan indgående
opkald skal agere, samt hvilket
nummer der skal vises, når du ringer
ud. Dine personlige profiler gør al
arbejdet. (Du kan altid tilføje, fjerne og
ændre i dine profiler).
Opret profil
Du kan oprette forskellige profiler,
så du altid har en profil, der passer
til dine behov. Under menupunktet
Profilstyring på Bizfone.dk kan du
oprette nye, slette gamle eller redigere
i dine eksisterende profiler.

Aktiv proﬁl:

På arbejde

Automatisk proﬁlskifte

Klik på profilen for at redigere
Lav en ny proﬁl

Mine proﬁler

På arbejde

Fast kalender

Exchange

Automatisk eller manuelt?

Denne proﬁl er aktiv, når jeg på arbejde.

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

Fri

Automatisk proﬁlskifte

Denne proﬁl er aktiv, når jeg har fri.

Automatisk proﬁlskifte

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

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

Exchange

Fast kalender

Dine proﬁler skifter automatisk efter dine aftaler i din Exchangekalender. Er der tidspunkter, hvor du ikke har en aftale i din Exchangekalender, vil proﬁlskiftet ske efter din faste kalender.

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 Bizfone.

Opsæt Exchange

Opsæt din Exchange så dine proﬁler skifter
efter aftaler med kategorier.

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
Frokost

Opsæt Exchange kalender
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INDSTIL & REDIGÉR PROFILER
Når du opretter en ny profil, skal du først navngive den. Dernæst skal du vælge, hvordan ind- og udgående kald skal agere, når den
pågældende profil er aktiv. På arbejde, Fri og Til møde er faste profiler, som ikke kan slettes eller navngives anderledes.

Her indstiller du, hvordan dine indgående
opkald skal opføre sig sig for den valgte profil.

Aktiv proﬁl:

Lav en ny proﬁl

På arbejde

Mine proﬁler

Fast kalender

På arbejde

Automatisk proﬁlskifte

Ved indgående opkald kan du selv bestemme,
hvordan dine kald skal agere.

Exchange

Eksempler:
Redigér På arbejde

Gå til telefonsvarer
- Opkald går til telefonsvarer, når du
f.eks. har fri.

Denne proﬁl er aktiv, når jeg på arbejde.

Dine numre ved indgående opkald
Fri
Denne proﬁl er aktiv, når jeg har fri.

Efter

30

Sek

Gå til telefonsvarer

Med beskeden

Standard

Ringe på alle telefoner

Efter

30

Sek

Gå til telefonsvarer

Med beskeden

Standard

Ringe på Bordtelefon

Efter

30

Sek

Gå til telefonsvarer

Med beskeden

Standard

247

Skal altid

Ringe på Bordtelefon

69147147

Skal altid

23228602

Skal altid

Ringe på Mobiltelefon

Viderestille til
Opkald går videre til supportkø, når du
f.eks. sidder i møde.

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

Denne proﬁl er aktiv, når jeg er til frokost.

Ved udgående opkald kan du selv bestemme,
hvilke af dine numre der vises.

Dine numre ved udgående opkald

Til frokost

Opkald fra min Bordtelefon skal altid ringe ud med:

70 20 32 72

Opkald fra min Mobiltelefon skal altid ringe ud med:

70 20 32 72

Opkald fra Bizfone skal altid ringe ud med

70 20 32 72

Opkald fra Skype For Business skal altid ringe ud med

70 20 32 72

Eksempler:
Vis dit mobilnummer
- Når du ringer fra din bordtelefon.
Vis din virksomheds hovednummer		
- når du ringer fra din mobil.

Proﬁlstyret tilmelding/framelding af køér

Supportkø

Salgskø

Bordtelefon

Mobiltelefon

+Tilføj telefon

Du kan også indstille profiler til automatisk
at tilmelde én eller flere af dine telefoner til
virksomhedens telefonkøér.

+Tilføj telefon
Ringe på Yealink T48G
Ringe på Mobil (60775532)
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VÆLG AKTIV PROFIL
Du kan nemt og hurtigt skifte imellem dine profiler. Du kan gøre det manuelt via Bizfone.dk eller med Bizfone app´en.
Du kan også lade din kalender styre, hvilken profil der skal være aktiv ved hjælp af automatisk profilskifte, og du slipper dermed for at
skifte manuelt. Brug enten kalenderen på Bizfone.dk eller din Outlook-kalender.
Læs mere på side 4 & 5.

Under Mine profiler kan du se en detaljeret
oversigt over, hvordan dine profiler kan opføre sig.

Når du har slået automatisk profilskifte fra, kan
du vælge, hvilken profil der skal være aktiv.

Aktiv proﬁl:

På arbejde

Automatisk proﬁlskifte

På arbejde
Til møde
Fri
Fri møde
Til

Lav en ny proﬁl

Mine proﬁler

På arbejde

Fast kalender

Exchange

Til frokost

Automatisk eller manuelt?

Denne proﬁl er aktiv, når jeg på arbejde.

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

Fri

Automatisk proﬁlskifte

Denne proﬁl er aktiv, når jeg har fri.

Automatisk proﬁlskifte

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

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

Exchange

Fast kalender

Dine proﬁler skifter automatisk efter dine aftaler i din Exchangekalender. Er der tidspunkter, hvor du ikke har en aftale i din Exchangekalender, vil proﬁlskiftet ske efter din faste kalender.

Dine proﬁler skﬁter 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 Bizfone.

Opsæt Exchange

Opsæt din Exchange så dine proﬁler skifter
efter aftaler med kategorier.

Opsæt Exchange kalender

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
Til frokost
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TIDSSTYRING UDEN EXCHANGE
På Bizfone.dk har du din egen kalender. Med denne kalender kan du bestemme, hvilke tidspunkter dine profiler skal være aktive.
Eksempel
Du har oprettet en profil, som du har navngivet “Fri”. Denne aktiveres hverdag kl. 16.00, da det er her, du får fri.
Du har også oprettet en profil, som du har navngivet “Møde”. Denne aktiveres hvergang, du sidder i et møde.
Dermed bliver du aldrig forstyrret i et møde eller i din fritid.

1

2

Under Mine profiler kan du se en detaljeret
oversigt over, hvordan dine profiler kan opføre
sig.

Hvis du vil redigere tidspunktet for en profil,
klikker du på blyanten ved siden af navnet på
dagen.
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Du kan herefter indsætte nye profiler og redigere tidsperioder.

Rediger fredag Lav en ny proﬁl

Aktiv proﬁl:

Mine proﬁler

Fast kalender

Automatisk proﬁlskifte

På arbejde

Mandag

Tirsdag
Fri

Onsdag
Fri

Torsdag
Fri

00:00

til

08:00

Vælg proﬁl

Fri

Fra

08:00

til

15:30

Vælg proﬁl

På arbejde

Fra

15:30

til

00:00

Vælg proﬁl

Tilføj tidsperiode

Fredag
Fri

Lørdag
Fri

Fri

Denne proﬁl er aktiv, når jeg har fri.

Du kan her se, hvordan dine proﬁler skifter efter din faste kalender. Du kan altid ændre i din faste kalender.

Fri

Denne proﬁl er aktiv, når jeg på arbejde.

Fra

Exchange

Dine proﬁler med fast kalender:

01:00

Du kan her vælge hvordan din dag skal se ud. Husk at du ikke kan have noget tidspunkt
hvor der ikke er en proﬁl.
På arbejde
Nedenstående proﬁler vil derfor selv fylde tidspunkter der ikke har en proﬁl ud med enten På arbejde eller Fri
proﬁl.

Fri

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

Søndag
Fri

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

02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00

På arbejde

På arbejde

På arbejde

På arbejde

På arbejde

Til frokost

Til frokost

Til frokost

Til frokost

Til frokost

09:00
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10:00
11:00

TIDSSTYRING MED EXCHANGE
Tidsstyring med Exchange sikrer, at dine profiler skifter automatisk - alt efter hvad du har i din Outlook-kalender.
For at Bizfone kan skifte dine profiler, ud fra hvilke kategorier du har, skal Bizfone først have adgang til din Exchange. Det er en god idé at
have navngivet og ryddet op i sine kategorier, før opsætningen igangsættes (se side 6). Derefter skal dine kategorier matches med dine
Bizfone profiler, som bliver beskrevet på side 7.

Aktiv proﬁl:

Mine proﬁler

Fast kalender

Automatisk proﬁlskifte

På arbejde

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.
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

01:00
Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

02:00

Når dine Exchange kategorier er matched med
dine Bizfone profiler, vil Bizfone automatisk skifte
efter, hvilken kategori en aftale i din Outlook
kalender har.

03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00

På arbejde

På arbejde

På arbejde

På arbejde

På arbejde

På den måde er dine Bizfone profiler
synkroniseret med tidspunkter, hvor du f.eks. er
til møde.

09:00
10:00
11:00

Hvis du ikke har en aftale i din kalender, bruger
Bizfone din faste kalender.

Til møde
Til frokost

Til frokost

Til frokost

Til frokost

Til frokost

Til møde

12:00
13:00

Til møde

14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00

Fri
Fri

Fri

Fri

Fri

OBS: Bizfones Exchange integration er kompatibel med
Exchange 2010, 2013, 2016 eller Office 365
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INDSTIL KATEGORIER I OUTLOOK
I din Outlook-kalender har du mulighed for at tildele dine kalenderaftaler en kategori. Disse kategorier kan du selv navngive, redigere og
tildele en farve.
Når du angiver en kategori til en kalenderaftale, og Exchange er sat korrekt op (se side 7), registrerer Bizfone din aftale helt automatisk.
Her vælger du, hvilken kategori en kalenderaftale
skal have.

Under Rediger kategorier... kan du tilføje, ændre
og fjerne kategorier.

Lav en ny proﬁl

Mobikom

På arbejde
Denne proﬁl er aktiv, når jeg på arbejde.

Møde med MobiKOM
Fri
Denne proﬁl er aktiv, når jeg har fri.

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

Til frokost
Denne proﬁl er aktiv, når jeg er til frokost.
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MATCH KATEGORIER MED PROFILER
Tidsstyring med Exchange sikrer, at dine profiler skifter automatisk - alt efter hvad du har i din Outlook-kalender.
Når du indstiller tidsstyringen med din Outlook-kalender, skal du indtaste dine oplysninger (brugernavn, password og mailadresse).
2

1

Indtast dit brugernavn, adgangskode og din
mailadresse til Outlook.

Exchange oplysninger

Du kan opsætte din Exchange under Exchange i
Profiler og under Indstillinger.

Aktiv proﬁl:

På arbejde

Automatisk proﬁlskifte

E-mailadresse

mma@mobikom.dk

Server

http://mail.mobikom.dk

Domæne

Mobikom

Brugernavn*

mma

Adgangskode*

********

Gem

Mine proﬁler

Fast kalender
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Exchange

Sådan virker proﬁler med Exchange:

Hvis du bruger kategorier i din Exchangekalender, kan dine proﬁler ændre sig efter
disse.

Uden Exchange bruger
Bizfone din faste kalender

Med Exchange kan dine kategorier
styre hvordan dine proﬁler skifter

Dine kategorier

Opsæt Exchange
Mandag
01:00

Opsæt Exchange kalender

02:00

Mandag
Fri

Kategorier

Proﬁler

02:00

03:00

03:00

04:00

04:00

05:00

05:00

06:00

06:00

07:00

07:00

08:00

Vi har hentet dine kategorier fra Exchange.
Match hvilke kategorier og proﬁler der hører sammen.
Den øverste kategori bestemmer hvis der er ﬂere aftaler på samme tid.

01:00
Fri

Opsæt din Exchange så dine proﬁler skifter
efter aftaler med kategorier.

Du skal nu matche dine Bizfone profiler med dine
Exchange kategorier.

På arbejde

08:00

09:00

09:00

10:00

10:00
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På arbejde

Til møde

Du kan prioritere dine kategorier ved at
trække dem over og under hinanden.
Dermed ved tidsstyringen altid, hvilken
profil der skal være aktiv, hvis du har flere
kalenderaftaler på samme tid.

På arbejde

På arbejde

Fri

Fri

Til møde

Til møde

Aftaler uden kategorier

Til møde

Gem

Hvis du bruger kategorier på dine
aftaler i Exchange, kan du
importere dem ind i Bizfone, som
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God fornøjelse!

Brug for hjælp?

Vi håber, du er kommet godt igennem denne guide, og at du nu
kan få fuldt udbytte af dine egne personlige ringeprofiler.
For at få endnu mere glæde af dine profiler, så skynd dig at
downloade vores Bizfone app til din smartphone.

Vi har lavet en videoguide om profilopsætning og tidsstyring,
som tager dig igennem hele processen. Du kan finde
videoguiden på Bizfone.dk i nederste venstre hjørne.

Du kan finde den her:

Aktiv proﬁl:

Hjælp til Myfone

Hvad kan Myfone?
Proﬁler

Guide til proﬁler

Guide til proﬁler
Guide til tidsstyring

Guide til proﬁler materiale

Hen

Ring med Myfone
Guide til Ring med Myfone
Myfone app
Guide til Myfone app’en

13:37

13:37

Flexfone 4G

Profiler
Profiler

På farten

Profil

Se guide til profiler

100%

På kontoret

INDGÅENDE OPKALD

Automatisk profilskifte

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

VÆLG EN BESTEMT PROFIL

På arbejde

69147147
Skal altid ringe på Yealink T46G, Mobiltelefon
(23228602) og Skype for Business efter 15
sekunder gå til telefonsvarer.

Til møde
På farten

Din Flexfone forhandler

UDGÅENDE OPKALD

Har du brug for yderligere assistance, eller vil du bare gerne
vide mere om, hvad du ellers kan bruge din MobiKOM løsning
til, så står din forhandler altid klar til at hjælpe dig.

Opkald fra bordtelefon

Fri

Skal altid ringe ud med 69147147

Opkald fra mobiltelefon
Skal altid ringe ud med 23228602

Opkald fra Bizfone
Skal altid ringe ud med 69147147

Opkald fra Skype for Business
Skal altid ringe ud med 69147147
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Hjem

Ring

Kontakter

Seneste

Beskeder

Hjem

Ring

Kontakter

Seneste

Beskeder

