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Inledning 
 
MiniVoice-appen är ett komplement för användare av tjänsten MiniVoice Premium. Appen ger 
användare möjlighet att, beroende av konfiguration och val av tjänster, ringa med flexibel 
nummervisning i mobilen, hantera meddelanden till/från gruppen samt logga in och ut i 
svarsgrupper. 
 

Appen finns tillgänglig och är kostnadsfri på Apple App Store och Google Play. Stöd finns för 
operativsystemen iOS och Android med senaste version samt normalt två föregående versioner. 
Rekommenderad skärmstorlek är från 4” (till exempel iPhone 5) eller större. 
 
Funktioner (vissa funktioner är tillval): 
 

• Ring med flexibel nummervisning vid samtal via MiniVoice-appen 
o Välj nummer att visa vid samtal från mobilen, 

exempelvis gruppens nummer 
o Koppla samtal internt och externt 
o Koppling till kontakter 
o Lägg till favoriter 

 
• Meddelanden 

o Lyssna av röstbrevlåda 
o Se callbacknummer och ringa tillbaka 
o Skicka SMS i gruppen med flexibel avsändare 
o Ta emot SMS i gruppen 
o Meddelandena kan markeras som hanterade av ”mig”, 

övriga i gruppen ser vem som har ansvar 
 

• Svarsgrupp 
o Logga in/ut i den eller de grupper användaren tillhör 
o Samtalslista med information om vem som besvarade samtalet 
o Egen och kollegors status i gruppen 
o Köstatus som visar antal samtal som står i kö 
o Summerad lista av antal samtal ”i dag” per medlem och totalt i gruppen  
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Logga in i appen 
 
Logga in i MiniVoice-appen med användaruppgifterna som systemadministratören tilldelat. 
I händelse av att du glömt lösenordet kan det bytas via länken ”Glömt lösenordet?”.  
 

 
 
Lösenordet ska bestå av minst en siffra, en stor bokstav och vara minst sex tecken långt. Om 
fel lösenord anges upprepat blir kontot låst. Kontakta systemadministratören för att låsa upp 
kontot och återställa lösenordet.   
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Ring 
Flexibel Nummervisning 
Funktionen Ring med flexibel nummervisning ger möjlighet att ringa samtal och visa annat 
nummer än mobilens egna abonnemang/nummer. 
 
Välj flexibelt nummer 
Inför varje samtal som du vill ringa kan ett av de förinställda numren väljas. Det nummer du 
ringde ifrån senast ligger kvar som förval inför nästa samtal. Numret väljs i listan ”Ring från”. 
Finns det bara ett (1) förinställt flexibelt nummer finns inga andra att välja. 
 

 
 
Att ringa samtal i MiniVoice-appen har ett mycket likt handhavande som ordinarie telefonappar. 
När ett samtal utförs via MiniVoice-appen nyttjas ett förinställt tekniskt accessnummer till 
MiniVoice-tjänsten. Accessnumret används automatiskt av appen vid samtal oavsett* vilket 
nummer som önskas ringa i MiniVoice-appen. Tjänsten kopplar upp samtalet och mottagaren 
ser valt nummer. 
 

 
 
*/ Om ett registrerat nödsamtalsnummer rings från MiniVoice-appen hanteras samtalet direkt av ordinarie telefonapp. Vid nödsamtal 
används inte MiniVoice-appen. Använd alltid telefonens ordinarie telefonapp vid nödsituation. 
 
 

Nummer jag vill ringa till 

Tekniskt accessnummer 

Nummer jag vill visa 
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Ring ett nummer 
1. Välj  knappsats. 

2. Slå nummer eller klistra in ett nummer genom att trycka på fältet för telefonnummer. 

0 eller 00 för att ”ta linje externt” används inte. 

3. Använd  för att radera. 

4. Ring upp med  och med  avslutas samtalet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vy för Ring anpassas automatiskt beroende av telefonens skärmstorlek. Telefoner med skärmstorlek 4” eller mindre (till exempel 
iPhone 5) använder den vänstra designen och övriga större skärmar den högra. 
 
Ring senaste nummer 
Listan ”senaste” i MiniVoice-appen visar inkommande samtal till gruppen/grupperna och de 
utgående samtalen som utförts via MiniVoice-appen. Alla i gruppen ser samma lista. 
 

1. Tryck på  och välj därefter ett nummer i listan du vill ringa. 

2. Eller tryck på  för att visa vilket nummer du senast ringde. 

3. Ring upp med  och med  avslutas samtalet. 

 
Ring en favorit 

1. Tryck på  och välj därefter en favorit. 

2. Om en favorit har fler nummer angivna får du nu välja nummer. 

3. Ring upp med  och med  avslutas samtalet. 

 
  

Exempel: Knappsats i iPhone 5  

Exempel: Knappsats i iPhone 6 
och uppåt 
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Ring en kontakt 
1. Tryck på  och välj därefter kontakten du vill ringa. 

2. Om en favorit har fler nummer angivna får du nu välja nummer. 

3. Ring upp med  och med  avslutas samtalet. 

 

Anslut till telefonens kontakter 
För att få kontakter i telefonen synkade med MiniVoice-appen behöver appen tillåtas läsa 
kontakterna från telefonen. Redigera MiniVoice-appens rättigheter i telefonens Inställningar för 
appen MiniVoice. 
 
Markera kontakt som favorit 
I MiniVoice-appens kontakter väljs en eller flera kontakter som favoriter. 

1. Tyck på kontaktens stjärna för att markera den som en favorit: 

 
 

Koppla samtal 
Ett pågående samtal som kommit in till dig via gruppens nummer i MiniVoice eller ett samtal du 
ringt via appen kan kopplas till kollega eller annat nummer med tjänsterna: 

• Förfrågan 
• Pendling 
• Avsluta pendlat samtal 
• Överflytta samtal 

 
Under pågående samtal i MiniVoice-appen välj: 

1. Knappsats och slå ett nummer, 
- Eller välj ett nummer i listan över senaste samtalen, 
- Eller välj en favorit eller, 
- Eller välj en kontakt. 

2. Ring upp valt nummer med . Samtidigt parkeras första samtalet. 
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3. Du kan nu välja att koppla samtalet direkt när påringtsignal hörs eller att personen 
svarar. Välj  för att koppla ihop det första samtalet med det nya samtalet. 

4. Du kan också växla mellan de två olika samtalen genom att trycka på respektive samtal. 
 Visar vilket samtal som är aktivt och  samtalet som är parkerat.  

5. Genom att trycka på  avslutas det ena samtalet. 
6. När du kopplat samtalet och lämnat över det återgår appen och telefonen till att vara 

redo för nästa samtal. 
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Meddelanden 
 
I funktionen Meddelanden hanteras följande meddelandetyper till och från gruppen: 

• Röstmeddelanden 
• Callbacknummer 
• SMS 

 
Användarna i en grupp har tillgång till meddelanden som tillhör gruppen: 
 

 
I listan finns sökmöjlighet  och filter . Trycka på Meddelandesymbolen  för att 
uppdatera listan och eventuellt nya meddelanden visas. 
 

”Pinna” ett meddelande - hanterat av mig! 
• Meddelandena kan markeras som hanterade av ”mig” 

genom att ”pinna”  meddelandet. 
• Övriga i gruppen ser vem (användarens initialer) som har ansvar över meddelandet. 
• Valfri användare kan välja att pinna ett meddelande/konversation till sig själv. 
• Radera meddelande/konversation genom att i lista dra meddelande till vänster. 

  

Meddelande/konversation som 
hanteras av användare ”OK” 

Nytt meddelande, ej hanterat 

Nytt meddelande i konversation 
som hanteras av användare ”OK” 

Ej hanterat Hanterat 
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Röstmeddelande 
Ett röstmeddelande lyssnas av i appen. 

 
Callback 
En person som lämnat sitt telefonnummer via Callback visas i appen under 
Callbackmeddelandet. 
 

 
Svarsgrupps SMS 
Enkelriktade SMS från gruppen med alfanumerisk avsändare och dubbelriktade SMS med 
gruppens nummer visas och hanteras i appen. 

 
Meddelanden kan markeras som hanterade av ”mig” genom att ”pinna”  meddelandet. 
Endast administratören kan radera röstmeddelanden. 
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Grupper 
 
Svarsgruppen gör det möjligt för flera användare att tillsammans svara på ett specifikt nummer 
eller ett menyval. Samtal som kopplas fram till dig via svarsgruppen presenteras normalt med 
uppringarens telefonnummer (A-nummer) samt i vissa fall ett grupp-ID, till exempel 
08546899140001. Det går normalt bra att ringa åter till numret med grupp-ID via telefonens 
normala telefonapp eller med fördel via MiniVoice-tjänsten Flexibel Nummervisning. 
 
 

Logga in och ut i gruppen 
Logga in  eller ut  från en svarsgrupp. Administratören kan 

manuellt eller via med automatik i arbetsschema logga in och ut 

användare. Aktuell status visas i appen. 

Köstatus 
Information om samtalskö  uppdateras regelbundet. 

Samtalslista 
Tryck på Senaste  för att se samtalslista med gruppen besvarade 

samtal. 

Kollegors status 
Kollegornas status och antal hanterade samtal ”i dag” 

visas via . 

 

 

 

 

 

 
 
Appen uppdateras regelbundet med aktuell status. För att se aktuell status tryck på . 
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Inställningar 
 
Via Inställningar kan anpassningar i appen ställas in, lösenord bytas och möjlighet att skicka 
meddelande till MiniVoice-teamets kundservice. 
 

Användaruppgifter 
Informationen som visas under Användaruppgifter ändras av 
systemadministratören i er organisation. 
 

Byt lösenord 
Lösenordet ska bestå av minst en siffra, en stor bokstav och vara minst 
sex tecken långt. Om fel lösenord anges upprepat blir kontot låst. 
 

Välj språk 
MiniVoice-appen har stör för svenska och engelska texter i appen. 
 

 
Nödsamtalsnummer 
Nödsamtal ska alltid ringas via telefonens ordinarie telefonapp.  
Om ett registrerat nödsamtalsnummer rings från MiniVoice-appen hanteras samtalet direkt av 
ordinarie telefonapp. Vid nödsamtal används inte MiniVoice-appen. Ange aktuella nödnummer 
utan mellanslag eller andra tecken. Separera nummer med ett kommatecken. 

Tillåt appen hämta kontakter 
MiniVoice-appen kan hämta kontakter från din telefons ordinarie kontakter med den här 
inställningen aktiverad. Om access tidigare nekats kan den aktiveras via telefonens ordinarie 
Inställningar för MiniVoice-appen. 

Om MiniVoice 
Information om appen, enheten och tillverkare. På begäran från MiniVoice-teamet kan 
supportloggar skickas. 

Kundservice 
Kontakta MiniVoice-teamets kundservice. Normala öppettider är helgfria vardagar måndag till 
fredag klockan 07:30 till 18:00. Teamet återkommer via telefon, SMS eller mejl. 

Logga ut från appen 
Normalt ska du alltid vara inloggad i MiniVoice-appen. Vid behov sker utloggning från appen via 
den här funktionen. Att logga ut från appen är inte samma sak som att logga ut från gruppen. 

 
--/-- 


