
Telenor One 
– alla växelfunktioner i mobilen.
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”Fullt ös, vettu!”

Telenor One.
Låter medarbetarna  

vara där de gör  
mest nytta.
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En mobil växel för ökad  
tillgänglighet och service.
Vi lever i en allt mer mobil värld. Teknikutvecklingen inom IT och mobiltelefoni 
gör det möjligt att arbeta hemma, på caféet eller på flygplatsen. Samtidigt 
rör vi oss alltmer inom företagets väggar.

Som svar har Telenor utvecklat Telenor One – en mobil växel där mobiltelefonen  
ersätter den fasta telefonen. Du får den fasta telefonins låga kostnader och 
pålitlighet, samtidigt som du och dina kollegor kan röra er fritt. Den dyra 
växeln är borta, men alla tjänster är kvar. Du får en samlad faktura och en 
dedikerad kundservice. Täckningen är en av marknadens bästa – och ni 
behåller självklart era fasta nummer.

Telenor One gör att du kan ta alla samtal i mobilen, oavsett om det är ditt 
fasta nummer eller mobilen som rings upp. All telefoni går via mobilnätet  
och medarbetarnas mobiler kopplas till ett flertal tjänster hos Telenor.  
I och med att alla växelfunktioner finns centralt i Telenors nät slipper du 
administrationen, underhållet och servicen av en fast växel – och sparar på 
så sätt både tid och pengar.
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Det är enklare att  
ha en istället för flera. 

Telenor One är den enda telefonilösning som du och ditt företag behöver. 
Den styrs via ett webbgränssnitt och kombinerar det bästa av fast och  
mobil telefoni:

•	 	Den	mobila	växelns	flexibilitet	som	innebär	att	du	kommer	åt	alla	tjänster	
även utanför kontoret.

•	 Den	fasta	telefonens	låga	kostnader	och	pålitlighet.	

•	 	Ett	fast	nummer	och	ett	mobilnummer	gör	att	du	och	dina	kollegor	är	
tillgängliga och kan jobba varifrån som helst.  

Eftersom båda numren går till mobilen kan kunden, leverantören eller  
samarbetspartnern alltid nå dig – du missar aldrig mer en affärsmöjlighet.

En växel som ser till att  
inga samtal missas.
Telenor One bygger i grund och botten på ett gruppnummer. Detta är  
uppdelat i tre tjänster som gör att alla inkommande samtal kan besvaras  
och tas om hand.

Svarsgrupp

•	 	Gör	det	möjligt	för	fler	medarbetare	(5	agenter	ingår)	att	besvara	samtal	
till växelnumret.

•	 	Medarbetarna	kan	själva	logga	in	respektive	logga	ut	som	svarsagenter	
direkt från sina mobiltelefoner.

•	 	Du	väljer	själv	i	vilken	turordning	samtalen	ska	besvaras;	i	slinga,	av	den	
som varit ledig längst, eller som gruppsvar.

Köhantering

•	 	Säkerställer	att	du	inte	missar	några	samtal	till	växelnumret	vid	hög	 
belastning.

•	 	I	väntan	på	att	en	ledig	agent	kan	svara	ställs	den	som	ringer	till	företaget	
i kö och får höra ett kömeddelande. 

•	 	Ett	uppföljningsmeddelande	upprepas	tills	någon	i	svarsgruppen	blir	 
ledig och kan svara.

Nattkoppling

•	 	Utanför	öppettider	kan	du	koppla	till	valfritt	nummer,	exempelvis	ett	 
journummer,	en	telefonist	(t	ex	Telenor	Svarsservice)	eller	ett	nummer	
med lämpligt telefonsvararmeddelande.

På nästa sida kan du läsa om hur ett gruppnummer fungerar.

En röstbrevlåda

En kundservice

En telefon

En nätbaserad 
växel

Telenor One En faktura
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Inkommande samtal

Alternativ 3:  
Gruppsvar

Alternativ 1: 
Slinga

Alternativ 2:  
Ledig  
längst

Alternativ 4:  
Vid stängd  

växel

Växel- 
nummer

Telefonsvarare, Telenor svarsservice  
eller journummer

Så här fungerar Telenor One
Ett växelnummer ingår i Telenor One, men du kan vid behov lägga till upp  
till 3 extra nummer som alla går till samma växel, exempelvis för att skapa 
lokal anknytning. Fem svarsagenter ingår i varje gruppnummer och du kan 
lätt utöka antalet.

Vid inkommande samtal till växelnumret finns följande alternativ:

1.  Slinga innebär att samtalet kopplas till ledig svarsagent med högst 
prioritet enligt en förutbestämd ordning. Det innebär att vissa agenter har 
större ansvar för inkommande samtal än andra.

2.  Ledig längst innebär att samtalet försöker nå den som är tillgänglig och 
varit ledig längst. Det ger en jämn belastning på de som tar emot samtal.

3.  Gruppsvar passar när du vill att samtalen ska besvaras så snabbt som 
möjligt. Det är en smidig lösning där det ringer samtidigt hos alla som har 
ansvar för inkommande samtal. 

4.  Vid stängd växel kan samtalet kopplas till valfritt nummer, som Telenor 
Svarsservice, ett journummer, eller ett nummer med anpassat telefon
svararmeddelande.

De användare i företaget som inte är svarsagenter kan självklart fortfarande 
nås, via antingen sitt mobila eller fasta direktnummer.
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En telefon, tre nummer.
Poängen med Telenor One är att varje medarbetare endast har en telefon, 
mobiltelefonen,	och	till	den	hör	tre	personliga	telefonnummer.	Utöver	 
företagets växelnummer kan varje anställd även nås på följande nummer:

0709–88 33 07
Ett mobilnummer

33 07
Ett internt kortnummer

031–88 33 07
Ett fastnätsnummer

Börja med grunden.
När du byter till Telenor One utgår du från vårt grundpaket och utökar sedan 
kapaciteten efter behov. Du kan också välja fritt bland våra tilläggstjänster. 
På så sätt får du ut mesta möjliga av den nätbaserade växeln.

I grundpaketet ingår ett gruppnummer som gör att flera på företaget kan 
besvara inkommande samtal och att samtalen kan placeras i kö. Du har  
även möjlighet att koppla växeln till svarstjänst, telefonsvarare eller annat 
nummer nattetid. 

I grundpaketet ingår mobil hänvisning som innebär att man kan lämna ett 
automatiskt frånvarobesked till de som försöker nå dig när du är upptagen. 
Du ringer kostnadsfritt och kan använda kortnummer till alla inom företaget. 
Dessutom kan du välja fem externa nummer som företaget ringer till utan att 
Telenor debiterar någon kostnad alls. Det kan vara till huvudleverantörerna, 
kunderna	eller	andra	företag	du	har	täta	kontakter	med.	Med	Telenor	One	får	
du även lägre tariffer på samtal till utvalda internationella destinationer.

Detta betyder att alla inkommande samtal hamnar i mobiltelefonen, oavsett 
vilket nummer den som ringer upp använder. Kortnumret kan endast användas  
för samtal inom företaget. 

Vilket nummer som skall visas vid utgående samtal kan varje medarbetare 
bestämma själv och väljer då mellan: personligt fastnätsnummer, personligt 
mobilnummer, företagets växelnummer och dolt nummer.

Grundpaket

Ett gruppnummer
• fast växelnummer
•  svarsgrupp med upp 

till 5 svarsagenter
• köhantering
• nattkoppling

Mobil  
hänvisning

Fri taxa inom 
företaget

Lägre  
priser till  
utlandet

Kortnummer

Fria samtal  
till 5 valfria fast- 

nätsnummer
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Skräddarsy växeln  
med våra tilläggstjänster.
Grundpaketet	är	själva	utgångspunkten	för	din	Telenor	One-växel	och	förutom	
att du enkelt kan öka kapaciteten har vi även flera tilläggstjänster som ökar 
flexibiliteten för dig och företaget. 

Det gäller ju att få ut mesta möjliga av den nätbaserade växeln och oavsett 
hur just dina behov ser ut, rekommenderar vi tilläggstjänsten utbildning.  
Den innebär att professionella utbildare hjälper dig och dina kollegor att 
komma igång med Telenor One och berättar mer om vad de olika tjänsterna 
innebär för ditt företag. 

Till Telenor One finns följande åtta tilläggstjänster:

Storleken bestämmer du.
Med	Telenor	One	kan	företagets	alla	medarbetare	nås	hela	tiden,	var	de	än	
befinner sig. Och tack vare att alla växelfunktioner finns centralt i Telenors 
nät slipper du administrationen, underhållet och servicen som en fast växel 
kräver. Det innebär också att kostnaderna blir betydligt mindre när företaget 
växer eller organiseras om.

Grundpaketet.
För det mindre företaget 
räcker oftast ett grupp-
nummer kopplat till fem 
medarbetare.

Företaget växer. 
Grundpaketet utökas så att alla medarbetare får ett 
fastnätsnummer i mobilen och kan nås via ett fast och 
ett mobilt nummer. Medarbetaren kan därigenom välja 
den typ av nummer som känns mest relevant och 
professionellt vid utgående samtal.

Ditt företag fortsätter att växa. 
Det gruppnummer som ingår i grundpaketet kan kompletteras 
med ytterligare gruppnummer. På så sätt kan ännu fler medar-
betare vara med och dela arbetsbördan. När företaget växer och 
trycket på växeln ökar är tilläggstjänsten Telenor Menyval och 
Menyval Premium ett proffsigt sätt att guida kunderna rätt när 
de ringer in. Läs mer om hur menyvalet fungerar på sidan 16.

Tilläggstjänster

Telenor  
Telefonist

Fastnäts- 
nummer

Extra  
Svarsagent

Extra  
Gruppnummer

Telenor  
Utbildning

Telenor  
Menyval

Telenor  
Svarsservice

Extra  
Växelnummer
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Telenor	Utbildning
Utbildningstjänsten	innebär	att	professionella	utbildare	kommer	till	din	arbets-
plats och ser till att du kommer igång och får ut mesta möjliga av Telenor One.

•	 	Den	som	utsetts	till	administratör	på	din	arbetsplats	utbildas	i	hur	man	
sköter den nätbaserade växellösningen på företagsnivå.

•	 	Du	och	dina	kollegor	utbildas	i	hur	man	använder	alla	tjänster	samt	hur	
man anpassar egna inställningar.

Kontakta lokal säljare för prisuppgift.

Telenor Svarsservice
Denna service innebär att en professionell Telenortelefonist tar på sig rollen 
som ditt företags receptionist. Ditt företags telefoner blir anknytningar i en 
Telenorbemannad växel.

•	 	Telefonisten	besvarar	och	kopplar	ingående	samtal,	ger	information,	 
tar meddelanden m.m. – allt enligt dina specifika önskemål.

•	 	Tjänsten	är	flexibel	och	du	kan	antingen	använda	 
den som ett komplett outsourcingupplägg eller  
som en overflowlösning, dvs för att hantera  
tillfälliga trafiktoppar.

•	 	Du	kan	använda	Svarsservice	för	såväl	hela	 
företaget som för enskilda medarbetare.

Pris från 750 kr per månad.

Telenor Telefonist
Telenor Telefonist är en lättanvänd PCbaserad telefonistapplikation  
som är kopplad till en mobiltelefon. Den fungerar som ett växelbord. 

	 	 	 •	 Passar	företag	som	har	receptionist.

	 	 	 •	 	Gör	det	möjligt	för	telefonisten	att	arbeta	 
både på och utanför kontoret.2 495 kr

i engångs- 
avgift

Från 750 kr 
per månad
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Extra växelnummer
Har företaget kunder på annan ort och vill verka  
lokalt kan extra växel nummer kopplas till växeln  
för att simulera lokal anknytning. Till exempel  
031-nummer	för	kunder	i	Göteborg,	040-nummer	 
för	Malmö	och	så	vidare.

Pris 99 kr per månad.

	 		 Extra	Gruppnummer
   I grundpaketet för Telenor One ingår ett gruppnummer.  
   Om fler grupperingar i företaget behöver kunna  
   svara på inkommande samtal kan du komplettera  
   med ytterligare gruppnummer.   

   Pris 99 kr per nummer och månad.

Extra Svarsagent
I varje gruppnummer ingår som standard upp  
till 5 svarsagenter. Vid behov går det att utöka  
antalet agenter till ett befintligt gruppnummer.  
Max	antal	agenter	per	gruppnummer	är	20	stycken	 
och priset är 50 kr per extra agent och månad.

   Fastnätsnummer
   Varje enskild medarbetare kan få även ett fastnäts 
   nummer kopplat till sin mobiltelefon. Den anställde  
   får då också möjlighet att välja vilket nummer  
   som ska visas utåt när hon ringer från sin mobil –  
   mobilnumret, det fasta numret, växelnumret eller  
	 	 	 inget	nummer	alls	(dolt	nummer).

   Pris 40 kr per månad och anställd.

Telenor	Menyval	
Menyval	är	en	talsvarstjänst	där	du,	genom	ett	automatiskt	talsvarsmeddelande,	
kan fördela inkommande samtal till hela eller delar av företagets verksamhet. 

•	 	Du	ökar	ditt	företags	servicegrad	genom	effektivare	hantering	av	 
inkommande samtal.

•	 	Du	kan	göra	upp	till	tio	val	i	menyn	(från	0-9).	Valen	kan	i	sin	tur	 
vidarekopplas till valfritt nummer.

•	 Du	kan	skräddarsy	tjänsten	efter	dina	behov.

Pris från 450 kr per månad och anslutningsavgift 1 000 kr.

Väljer	du	Menyval	Premium	ingår	två	extra	gruppnummer	och	du	slipper	
dessutom anslutningsavgiften. 

Pris 499 kr per företag och månad.

Tryck 1 för 
Teknisk support

Tryck 2 för 
Ekonomifrågor

Tryck 3 för 
Växel

”Välkommen till Business AB! 
För att få hjälp så snabbt som  möjligt ber vi 

dig att välja något av följande alternativ:

Inkommande samtal till växel

99 kr per 
månad

99 kr per   
nummer och 

månad

50 kr per  
agent och

månad

40 kr per 
månad och 

anställd
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Funktioner som förenklar 
för medarbetaren. 
Det finns en rad funktioner som ökar alla medarbetares flexibilitet  
och gör jobbet enklare. En flexibilitet som i sin tur bidrar till att höja  
företagets servicenivå. 

Gemensam röstbrevlåda
En röstbrevlåda som är gemensam 
för ditt fasta och mobila nummer.

Mobil hänvisning
Ge	besked	om	”möte”,	”lunch”,	”gått	
för dagen” etc. Den som ringer kan 
antingen lämna meddelande eller 
tala med en telefonist.

Återuppringning
Tryck ”5” vid upptagetton för  
automatisk återuppringning.

Vidarekoppling
Koppla inkommande samtal till ett 
annat nummer – direkt eller efter 
definierad tidsperiod.

Fastnätsnummer*
Ett fast personligt telefonnummer 
som går till din mobiltelefon.

Interna kortnummer
Ring dina kollegor med hjälp  
av kortnummer.

Överflyttning
Flytta över ett pågående samtal till 
en kollega.

Samtal väntar
Parkera ett pågående samtal för att 
besvara ett annat.

Gruppsamtal
Ha telefonkonferens med upp till  
sex deltagare samtidigt.

Samtalspendling
Pendla mellan två pågående samtal 
och, om du önskar, koppla ihop dem 
till ett gruppsamtal.

Fastnätsnummer till röstbrevlåda
Koppla endast fastnätsnumret/ 
jobbnumret till röstbrevlådan  
men släpp igenom samtal till  
mobilnumret/privat nummer.

*Kräver extra tillval utöver grundpaketet.
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Funktioner som förenklar 
för företaget.
Den nätbaserade växeln frigör och aktiverar arbetskapacitet på ditt företag. 
Den ersätter dessutom den dyra fasta växeln – med alla tjänster i behåll. 
Följande funktioner ingår i Telenor One.

Växelnummer
Ta med ert nuvarande telefon
nummer eller så ordnar vi ett nytt.

Svarsgrupp
Hjälp varandra att besvara in 
kommande samtal till växelnumret.  
Välj själv om det ska ringa till  
flera samtidigt eller i en bestämd  
turordning.

Köfunktion
Låt den som ringer dig mötas av ett 
välkomstmeddelande om du inte 
svarar direkt. Därefter hamnar han/
hon i en telefonkö med upprepat 
kömeddelande.

Nattkoppling
Ta emot samtal även när växeln är 
obemannad. Koppla samtalen till 
valfritt journummer.

Billigare utlandssamtal
Alla på företaget ringer för ett 
kraftigt rabatterat pris till utvalda 
internationella destinationer. 

Telenor One Kundservice
Få förtur och hjälp av personer som 
är specialutbildade på Telenor One. 
Ditt företags administratör får ett  
VIPnummer till en dedikerad  
kundservice. 

Företagsportalen
Skaffa överblick och ta kontroll över 
företagets telefoni med hjälp av  
det webbaserade administrations
verktyget Företagsportalen.

Fria samtal till valda nummer
Företaget får fritt välja fem fast
nätsnummer som alla medarbetare 
ringer till gratis.

Effektiv samtalshantering*
Med	menyval	(IVR)	kan	du	alltid	 
ge kunder som ringer in ett  
professionellt bemötande.

*Kräver extra tillval utöver grundpaketet.

Frigör 
medarbetarnas 

kompetens
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Nöjda kunder.

”  När vi nyanställer är det väldigt smidigt att lägga till ett abonnemang och utöka till fler användare.  
Vi har inte längre någon begränsning av antal användare, dessutom är Telenors service överlägsen  
vår tidigare leverantör.

 Marie-Louise Schultz, Ekonomichef Twist & Tango

Skaffa Telenor One!
Välkommen till närmsta Telenorbutik eller ring 0770–777 777  
för att skaffa Telenor One!

Plats för anteckningar

På www.telenor.se/mobiltarbetssatt/telenorone/ kan du läsa hela 
intervjuerna med ovanstående personer.

”  Numera fungerar telefonin väldigt bra, alla anställda har alltid täckning och vi slipper den fasta tele 
fonen. Dessutom har alla  en iPhone, vilket gör  att vi alltid kan ta arbetsplatsen med oss – om vi vill.”

 Micael Josefsson, VD Datakraft



TA
6

22
86

Ring  

 0770–
777 777
för att prata med en  

Telenor One- 
expert


