BRUKERVEILEDNING

MOBIL APP

TA I BRUK PHONERO MOBIL APP
Phonero Mobil App er tilgjengelig i to varianter: én for kunder med lisens for Mobilt
Bedriftsnett, og én gratisvariant for kunder uten lisens. Phonero Mobil App er tilgjengelig
for iPhone 4S eller nyere telefoner, samt Android 4.0 eller senere versjoner.

1. Last ned Phonero Mobil App på

App Store (iPhone) eller Google Play
(Android) Søkeord Phonero. Bruk av
Phonero Mobil App krever brukernavn
og passord.

2. For å motta brukernavn og passord,
send en SMS til 2077 med teksten
MBN PASSORD. Åpne Phonero Mobil
App og logg inn.

Moderne og fleksible teletjenester for bedrifter

FUNKSJONER I PHONERO MOBIL APP
MIN PROFIL

DASHBOARD

TILGJENGELIGHET*

Ansatte kan selv ta

Rask visning av

Med få klikk kan du

bilde og laste opp til

gjenværende databruk,

endre tilgjengelighet

Bedriftskatalogen, samt

oversikt over kostnad i

og velge om samtaler

endre innstillinger som

Norge og utlandet, samt

skal styres til f.eks.

blant annet språk og

snarveier til endring av

sentralbordet eller

visningsnummer. Her

tilgjengelighet og ut- eller

personsvar. Dette kan

aktiveres også Mobil

innmelding av køgrupper.

gjøres automatisk ved å

IP. Noen funksjoner,

la Mobil App kobles mot

slik som opplasting

kalender.

av bilde og endring
av visningsnummer,
krever lisens på Mobilt
Bedriftsnett.

BEDRIFTSKATALOG*
Alle bedriftens ansatte
og eksterne kontakter på
ett sted, med fullstendig
informasjon om den
enkelte ansatte og med
mulighet til å sette over
samtaler. Bedriftens
administrator kan ta bilde
av ansatte direkte fra

KØGRUPPER*
Meld deg inn og ut av
køgrupper uansett hvor
du befinner deg. Du kan
velge om du vil melde
deg inn eller ut av en eller
flere køgrupper samtidig.
Du kan også se køstatus,
som ventetid - og antall
personer i kø.

FORBRUK
Se oversikt over eget
forbruk, både nasjonalt
og internasjonalt,
inneværende måned
med alle hovedposter
fra fakturaen. En visuell
indikator på gjenværende
databruk er også
tilgjengelig.

Bedriftskatalogen.

MOBIL IP

TELEFONMØTE

SAMTALELOGG*

Ring med mobiltakst over

Oppsett av telefonmøte

Full oversikt over alle

WiFi, uansett hvor du

for inntil 30 brukere fra

direkte- og kø-samtaler,

befinner deg. Samtaler i,

Mobil App. Inviter fra

med status på besvart

fra eller til utlandet kan

bedriftskatalogen, egne

og ubesvart. På alle

redusere samtaleprisen

kontakter eller eksterne

samtaler gjøres det

med inntil 90%. Mobil IP

nummer via SMS.

oppslag mot 1880.

er kostnadsfri og en del
av Phonero Mobil App.
(Fra Norge kan man også
bruke 3G og 4G)

*Kun tilgjengelig for bedrifter med Mobilt Bedriftsnett. (Privatkunder har tilgang til Forbruk og Mobil IP)
Visse funksjoner krever bytte av simkort.

Moderne og fleksible teletjenester for bedrifter

