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Min sida 
(ändra aktivitet m m)
På 3Växel-webben, under rubriken Min sida, kan företagets alla användare 
ändra aktivitet (hänvisning), ändra roll, logga in och ut ur grupper samt 
visa grupploggen med bland annat missade samtal för grupper man är 
medlem i.
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Byta aktivitet
 1  Välj Min sida under Hem. 

 2  Öppna listrutan Aktivitet och välj exempelvis Möte. 
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 3  Klicka på Ange datum och tid då aktiviteten upphör. 

 4  Ange det datum och klockslag som du är tillgänglig igen

 5  Klicka på Verkställ. 
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 6  Din aktivitet har nu ändrats och du får inga telefon samtal. I rutan Din 
närvarostatus ser du aktuell aktivitet och när den upphör.
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Gruppinloggning
 1  Visa Min sida i användarwebben. 

 2  Under Gruppinloggning visas de ACD-grupper som du är medlem i. 
En grön symbol visar att du är inloggad i gruppen och en röd symbol 
att du är inte är inloggad i gruppen.

 3  Klicka på Logga in/logga ut bredvid ett gruppnamn för att logga in 
eller logga ut ur ACD-gruppen. 
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Byta nummervisning
Nummerpresentation kan endast ändras av användarna själva i den 
mobila appen och i Softphone. Administratörerna på företaget kan ändra 
nummerpresentation för alla anställda på företaget på 3Växel-webben.

Roll
Du kan välja vilken roll du vill aktivera för att påverka aktiviteter och 
nummer presentation.

 1  Visa Min sida i användarwebben. 

 2  Öppna listrutan Roll och välj den roll som du vill aktivera.  

 Välj Ingen roll aktiv om du inte vill aktivera någon roll.

 Välj A) Aktivitet påverkar bara fastnr om du bara vill vidare- 
koppla det fasta numret vid  aktivitet, det mobila numret är då öppet.

 Väljer du B) Samtals-ID styrs av arbetstid visas fastnummer, dolt 
nummer eller växel nummer under arbetstid och det mobila numret 
under övrig tid. Arbetstid och typ av nummer under arbetstid definie-
ras av  företagets administratör.

 Väljer du Båda rollerna (A & B) aktiva är båda alternativen aktiva.
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