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Gruppinkorg, lyssna
En gruppinkorg är en telefonsvarare/röstbrevlåda som används för Svars
grupper, till exempel ACD Light, ACD Premium och Telefonistnummer. När 
man inte kan besvara samtal till numret kan samtalen kopplas till grupp
inkorgen och den som ringer kan lämna ett meddelande. Du kan lyssna på 
inkomna meddelanden på webben eller genom att ringa till gruppinkorgen.

Observera att du måste vara medlem i gruppinkorgen genom en användar
grupp för att kunna lyssna på meddelanden. Kontakta din administratör om 
du har frågor om detta.
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Lyssna på meddelanden på 3Växel-webben
 1  Peka på Inkorg på menyraden och välj Gruppinkorgar på menyn. 

 2  Högst upp på sidan visas de röstmeddelanden du fått. Klicka på 
Spela upp för att lyssna på ett  meddelande.
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 3  När ett meddelande i gruppinkorgen har spelats upp, kan medlem
marna se vem som har lyssnat på meddelandet. 
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Radera meddelanden
 1  Välj Gruppinkorgar under Inkorg. 

 2  Klicka på Ta bort detta meddelande till höger om det meddelande 
som du vill radera. 

 3  Nu visas en varning om att meddelandet tas bort. Klicka på Ja för 
att bekräfta att du vill ta bort det, klicka annars på Nej för att avbryta 
åtgärden.

 4  Vill du ta bort flera meddelanden kan du markera dem, eller klicka på 
Markera alla för att markera samtliga meddelanden. 

 5  Klicka på Ta bort markerade meddelanden.

 6  Nu visas en varning om att meddelandena tas bort. Klicka på Ta bort 
för att bekräfta att du vill ta bort dem. 
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Ringa in för att lyssna på meddelanden
 1  Ring 344 eller +46735333335. 

 Kortnumret 344 till röstbrevlådan kan du ringa från mobilen när du är 
hemma i Sverige. Det långa numret +46735333335 kan du ringa var du 
än befinner dig.

 2  Tryck koden till din gruppinkorg följt av fyrkant.

 3  De nya meddelandena spelas upp.  

 4  Avsluta samtalet. 

Meddelanden skickade som bilaga till din e-post
Det går att få röstmeddelanden till gruppinkorgen skickade som bifogade 
filer i epostmeddelanden. Det är bara medlemmar i gruppinkorgen som 
kan få röstmeddelanden skickade direkt till sin epost.

För att lyssna på röstmeddelandet behöver du bara klicka på den 
 bifogade filen i epostmeddelandet. 

Hur du aktiverar denna funktion beskrivs i guiden Gruppinkorg inställ
ningar.


