
Manual för Flexi Presentity app för iOS 
 

Datatal har utvecklat en mobilapplikation för din smartphone, med den kan du enkelt sätta 

hänvisningar och lyssna av röstmeddelanden.  För att ladda ner mobilapplikationen, sök på Presentity i 

Apple Appstore, appen heter Presentity och är utvecklad av Datatal AB.  

1.0 iPhone 

1.1 Inställningar: 
 

 

 

Anknytning: Din anknytning i växeln 

PIN: Din pinkod i Presentity 

Adress: Datornamn/IP-adress till Presentityservern 

Säker anslutning: Ja/Nej 

  



1.2 Hänvisningar 
Under hänvisningsfliken kan du skapa och aktivera hänvisningar, du kan även skapa snabbknappar för 

att enklare sätta t.ex. en lunch- eller möteshänvisning. 

 

Högst upp ser du din aktuella hänvisning 

Plustecken: Lägg till nya snabbknappar. För att ändra 

eller radera en snabbknapp, svep åt vänster 

Öppna: Tar bort din aktiva hänvisning 

Snabbknappar: Tryck på en snabbknapp för att aktivera 

hänvisning 

 

 

 

Frånvaroorsak: Hänvisningskoder som inte är 

snabbknappar, tryck för att ange tid/datum. 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuella hänvisningar: Aktiv hänvisning 

 

 

Framtida hänvisningar: Svep åt vänster för att ändra 

eller radera en hänvisning 

 

 

 

 

 

 



1.3 Samtal 
Här kan du se dina missade, besvarade och utgående samtal, samt även dem som kommit till din 

röstbrevlåda när du varit hänvisad. Även lämnade meddelanden syns i denna flik.  

 

Du kan välja mellan tre olika filter för att 

antingen se alla samtal, endast missade eller 

endast röstmeddelanden. 

 

 

 

 Inkommande samtal vid upptaget 

 

 Inkommande samtal 

 

 Missat samtal 

 

 Inkommande samtal vid hänvisning 

 

 Lämnat röstmeddelande 

 

 

 

 

 

         Med denna knapp raderar du alla samtalsposter i listan 

 

  



För att ringa ifrån appen till någon annan än dina kollegor, tryck på telefonluren högst upp i vänstra 

hörnet  . 

 

Du får då upp följande bild: 

 

 

 

Ring via: Här kan du välja om du vill ringa ut via företag 

(ditt fastnätsnummer visas för den du ringer till, kräver att 

du har rättighet för det) eller via mobil (ditt mobilnummer 

visas för den du ringer till). Du kan även välja ”Välj vid 

samtal”, så får du upp valet inför varje samtal. Slå ett 

nummer och klicka på telefonluren, eller välj att ringa 

någon i din kontaktlista genom att trycka på ”Kontakter” 

uppe i högra hörnet. 

 

 

 
 

  



1.4 Grupper 

 

Denna flik är tillgänglig om Flexi Presentity stöder detta mot din företagsväxel. Här kan du logga in i 

och ut ur grupp och även i vissa fall ändra rutter/profiler i växeln direkt i din mobil.  

  

Logga in och ut ur alla grupper din anknytning är bunden till, eller logga in och ut ur en specifik 

grupp. Du kan även se om det blir kö i någon av grupperna. 

 

Här kan du välja om det ska ringa både på din mobil och din fasta telefon, eller bara på den fasta. 

(rättighet krävs för detta) 

 

Om du klickar på en av de grupper du är medlem i, kommer du till en detaljerad vy där du ser vilka 

medlemmar som är i/urloggade. 

 

Här kan du även aktivera ”Notis vid samtal till tom grupp”, om du vill ha en notifiering när det 

kommer in samtal till en grupp där ingen är inloggad. 

  



1.5 Kollegor 
Under kollegorfliken kan du se dina favoriter som du lagt upp för att snabbt se deras telefonstatus. Du 

kan lägga upp dina favoriter i appen eller i Presentity webb. Söksymbolen (förstoringsglaset) används 

för att söka upp andra kollegor på företaget, för att kunna ringa dem, se mer information, eller lägga 

till dem som favorit.  

Färgmarkeringarna på dina favoriter symboliserar deras aktuella hänvisningsstatus; grön är tillgänglig 

och röd betyder att kollegan är hänvisad. En lur i högra hörnet betyder att telefonen är upptagen. 

 

 

 

Du kan svepa med fingret åt vänster på en kollega för att få upp följande alternativ: 

 

Välj om du vill ringa, få mer information i en detaljerad vy, eller radera som favorit. 

 

 



Om du istället trycker på en av kollegorna kommer du till den detaljerade vyn, som kan se ut såhär: 

 

 

 

Om du trycker någonstans i det översta fältet ringer du till kollegan, du kan även trycka på t.ex. ett 

mobilnummer (om det finns) för att ringa det istället.  

Alla textfält såsom ort, titel, avdelning är sökbara, tryck på ett fält så görs en sökning på det ordet 

automatiskt. 

Längst ner i denna vy får du valet att antingen lägga till personen som favorit, eller ta bort en befintlig 

favorit. 

 

 

 

  



1.6 Koppla samtal 
Under ett pågående samtal, öppna Presentity-appen och gå in på samtalsfliken. 

Bilden ser då ut som nedan: 

 

 

 

 

 

 Välj här hur du vill koppla samtalet 

 

 

Välj hur du vill koppla samtalet; via kollegor-fliken, dialpad, eller kontakter. 

När du valt en kollega eller kontakt kopplas samtalet över automatiskt. Om du väljer att knappa in ett 

nummer via dialpad trycker du sedan på den blå pilen som dyker upp längst ner på skärmen för att 

slutföra kopplingen. 

 

 


