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MBX Agent PC/MAC Softphone 

Här är en snabbguide för dig som har MBX Agent klienten med Softphone (ringa via datorn, dvs headset inkopplat i datorn). 

Guiden förutsätter vi att du har klienten installerad och rätt inställd, se separat manual. Guiden visar på PC men det är väldigt likt på 

MAC. 
 

Guiden går igenom hur du ringer ett samtal, väljer telefon, samt kopplar ett samtal via softphone. 
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Första anblick 
Det här är första sidan du kommer till när klienten startar.  

Den fliken/vyn som visas är samtalsloggen. Här ser man inkommande / utgående samtal, 

samtal via köer, även de som besvarats av andra. 

Längst ner finns det flikar för olika funktioner. 

Ikonerna ifrån vänster: 

Ärenden / Meddelanden / Samtalslogg / Kontakter / Telefonbok / Svarsgrupper 

 

 

Sedan längst ner väljer vi vilken telefon vi ska ringa med, om du endast ha klient via datorn  

finns det endast ett val här, men om du även har mobiltelefon eller bordstelefon kan du  

välja vilken telefon som används för utgående samtal.  

Är NS Ikonen grön har softphone lyckats koppla upp sig och det är bara att ringa! 

 

 

Klickar vi på ”Erika Softphone” får vi upp menyn nedan.  
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Ringa utgående samtal 
För att ringa ett samtal skriver vi in destinationen i ”Sök/Ring” fältet.  

Här kan man även söka på kollegor eller telefonboken. 

 

 

Vi ringer sedan genom att trycka enter eller klicka på telefonsymbolen. 

 

 

 

 

 

 

När samtalet startar kommer själva samtalsvyn upp.  

Härifrån kan du nu koppla samtal till en kollega eller valfritt nummer,  

slå tonval med knappsatsen eller pausa ett samtal.  

Samt såklart lägga på när samtalet är slut. 

Om du vill komma tillbaka och se den vanliga vyn trycker du på  knappen. 

Då ser man samtalet längst upp i klienten och kan ta tillbaka det genom att klicka på det. 
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Större vy 
Om vi förstorar rutan eller klickar på fullskärm så får vi flera flikar i klienten. Då ser man den flik vi väljer till vänster + samtalslogg till höger. 
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Koppla samtal 
Vi är i ett pågående samtal vi ringt ut eller tagit emot och vill koppla ett samtal. 

Alternativ 1:  Koppla Direkt 
Tryck på ”Koppla Knappen”  

 

 

 

Nu kan vi välja en destination vi vill koppla till, antingen genom att bläddra  

 

i listan och välja en kontakt / telefonboksinlägg, en svarsgrupp eller skriva  

 

in ett nummer uppe i ”Sök/Ring” och trycker på kopplingsikonen.  

 

Nu kopplas samtalet direkt. 
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Alternativ 2: Koppla men prata först 
Under pågående samtal trycker vi på ”minimera knappen”  

 Längst uppe till höger i pågående samtal.  

 

Då kommer vi tillbaka till anknytningslistan och kan välja vem vi vill ringa och sedan koppla till. Här kan vi välja valfri 

anknytning / telefonboksinlägg / kö eller nummer vi slår in i ”Sök/Ring” att ringa upp. 

 

 

Om personen vi ringt upp ej vill ta emot samtalet avslutar vi detta samtal och klickar på den blå raden med vårt 

parkerade tidigare samtal, samt väljer återuppta. 

 

 

 

 

 

Eller så vill vi koppla samtalet och då trycker vi på minimera knappen. 
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Går in i menyn och väljer ”Aktiva Samtal” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den gröna rutan är vårt pågående samtal som vi pratar i just nu. 

När vi vill koppla klickar man på ”Koppla Pilen” samt sedan klickar på det övre samtalet för att koppla dit. 
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