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Kā ielogoties Tele2mc.lv?

Dodieties uz interneta vietni Tele2mc.lv

Ievadiet savu lietotājvārdu (+3712xxxxxxx) un paroli

Noklikšķiniet Pieteikties

Atķeksējot Atcerēties mani šajā datorā lietotājvārds un parole tiks saglabāti



Kā atjaunot paroli?

Interneta vietnē Tele2mc.lv noklikšķiniet Pieprasīt paroli

Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām



Lietotāja Interfeiss – Mājas

Mana sākumlapa

Grupas žurnāls – ļauj caurskatīt zvanu vēsturi

Jūsu klātbūtnes statuss – ļauj norādīt savu lomu un pašreizējo pieejamību, kā 
arī pievienot personisku piezīmi

Grupas pieteikšanās – Ja ir izveidota zvanu grupa, varat pieteikties un 
atteikties no grupām.

Sarkana krāsa norāda, ka esat atteicies no grupas, bet zaļa, ka esat pieteicies



Mana sākumlapa – Jūsu klātbūtnes statuss

Izvēloties darbību, tā izmainīsies visās Mobile Centrex lietotnēs – 
gan internetā, gan datorā, gan telefonā

Katrai darbībai ir iespējams iestatīt derīguma termiņu

Jāizvēlas vēlamais datums un  laiks, kad darbība beigsies. Datumu var 
izvēlēties arī noklikšķinot uz kalendāra



Mana sākumlapa – Loma

Loma – izvēlieties kāds numurs uzrādīsies, kad veiksiet izejošu zvanu

Loma Privāts uzrādīs Jūsu personīgo numuru

Izvēloties lomu Privāts, izejošo 
zvanu saņēmēji neredzēs Jūsu 
numuru

Izvēloties lomu Uzņēmuma, izejošo 
zvanu saņēmēji redzēs Jūsu 
uzņēmuma/grupas numuru



Mana sākumlapa – Darbība

Darbību skaidrojumi:
• Pieejama – izvēlieties, kad esat pieejams zvaniem
• Busy – esat aizņemts
• Pusdienas – dodaties pusdienās
• Sapulce – esat sapulcē
• Ārpus biroja – neesat birojā
• Atvaļinājums – esat atvaļinājumā



Grupas Žurnāls

Kreisajā pusē var redzēt visus zvanus un to statusu

Labajā pusē atrodas zvanu žurnāls, kurā ar redzēt zvanītāju, zvana saņēmēju, 
dienu, kad zvans saņemts, kā arī vai zvans ticis atbildēts

Noklikšķinot uz atsevišķu zvanu, var iegūt papildus informāciju par to

Papildus informācija iekļauj rindas ilgumu un zvana ilgumu

Zaļa telefona klausule zvana žurnālā nozīmē, ka zvans ir atbildēts, bet 
sarkana, ka zvans nav atbildēts



Grupas Žurnāls

Zvanus var filtrēt pēc grupas piederības vai pēc pārstāvjiem

Zvaniem var pievienot piezīmes, noklikšķinot uz dokumenta simbolu

Kad piezīme pievienota, tā jāsaglabā



Darba laiks

Katram lietotājam ir iestatīts darba laiks

Darba laikus var izmainīt tikai lietotājs ar administratora piekļuvi



Lietojumprogrammas

Šajā sadaļā var lejupielādēt datora lietotni (Softphone)

Lai to izdarītu, izvēlieties savai ierīcei atbilstošo lietojumprogrammu

Mans Profils – Augšupielādēt fotoattēlu

Šajā sadaļā var aplūkot savu personīgo informāciju, piemēram, e-pastu, 
telefona numuru, vārdu

Ir iespējams ievietot vai noņemt fotoattēlu



Mans Profils – Mainīt paroli

Lai nomainītu paroli, vispirms 
jāievada vecā parole un tad divas 
reizes jāievada jaunā parole

Lai nomainītu PIN kodu, divas 
reizes jāievada jaunais PIN kods

Ja neizdodas nomainīt paroli, uz ekrāna parādīsies kļūdas apraksts, kas 
paskaidros kāpēc paroles maiņa nav bijusi veikta sekmīgi

Pirmā ziņa norāda, ka jaunās paroles nav vienādas

Otrā ziņa norāda, ka iepriekšējā parole nav ievadīta pareizi



Par

Šajā sadaļā var iepazīties ar gala lietotāja licences līgumu



Biļetes

Biļetes tiek izmantotas, lai kontrolētu kā ārējā programmatūra un sistēmas 
mijiedarbojas un sazinās ar Mobile Centrex

Biļetes satur unikālu Marķieri, ko var pieprasīt administrators

Lai atrastu savu marķieri, jānoklikšķina uz bultiņas pie noteiktās biļetes

Lai izveidotu biļeti, atķeksējiet 
visus API, kuriem nepieciešams 
piekļūt, ievadiet biļetes 
nosaukumu, un noklikšķiniet 
Izveidot biļeti.

Biļete parādīsies sadaļā 
Piešķirtās biļetes

Biļeti var izdzēst, nospiežot 
Atsaukt



Biļetes

Kontaktpersonas meklēšana – Dod pieeju meklēt kontaktus Mobile Centrex 
uzņēmumu adrešu grāmatā, kā arī ārējos kontaktus

Sakaru žurnāls – dod pieeju rādīt un modificēt sakaru žurnāla saturu, tai 
skaitā izejošos un ieejošos zvanus, neatbildētos zvanus, faksa ziņas un balss 
pasta ziņas

Sūtīt SMS – dod pieeju sūtīt SMS, izmantojot lietotāja profilu

Rindas statistika – dod pieeju skatīt rindas statistiku, kas ir pieejama 
konkrētajam lietotājam.

Zvanu iestatīšana – ļauj iestatīt zvanus, izmantojot lietotāja profilu. 

Lietotāja informācija – dod pieeju piekļūt informācijai, kas pieejama Jūsu 
lietotāja profilā

ACD/operatoru rindas – dod pieeju ACD/operatoru rindām

Notikumu kanāls – dod pieeju ziņām par klātbūtnes/pieejamības statusu tiem 
lietotājiem, par kuriem šo informāciju Jums ir atļauts iegūt

Pārskati – dod pieeju pārskatu izveidei

Personiskie kontakti – dod pieeju kontaktiem, kas ir izveidoti Jūsu Mobile 
Centrex lietotāja profilā



Sūtīt SMS

Dod iespēju sūtīt SMS uzņēmuma darbiniekiem vai citiem numuriem

Nospiežot Meklēt lietotāju, kuram sūtīt, atvērsies meklēšanas rīks. Ievadot 
tajā nepieciešamo informāciju un nospiežot Meklēt, varat atrast vajadzīgo 
kontaktu



Iesūtne

Šajā sadaļā ir iespējams apskatīt ziņas, kas atstātas balss pastā, ierakstītos 
zvanus, kā arī saņemtos faksus

Ja ziņa vēl nav tikusi atskaņota (tā ir jauna), tā uzrādīsies treknrakstā 

Noklikšķinot Atskaņot, varēsiet noklausīties ziņu, kas atvērsies interneta 
pārlūkā

Varat arī dzēst saņemtās ziņas, nospiežot sarkano        krustiņu

Lai dzēstu vairākas ziņas vienlaicīgi, ieķeksējiet kreisajā pusē esošās kastītes 
tām ziņām, kuras vēlaties dzēst

Pēc tam akceptējiet dzēšanu, nospiežot Dzēst atlasīto



Iesūtne

Balss pasta izvēļņu palīdzība

Zvanot uz savu balss pastu, var būt grūti atcerēties pieejamās opcijas.
Šajās tabulās ir parādīti izmantojamie taustiņi:



Pakalpojumi – Balss pasta iestatījumi

Balss pasta iestatījumi – šeit varat rediģēt to, kā zvani tiek apstrādāti Jūsu 
balss pastkastītē

Ja tiek atstāts tukšs lauciņš, tad tiks izmantotas noklusējuma opcijas



Pakalpojumi – Balss pasta iestatījumi



Pakalpojumi – Darbības novirzīšana

Darbības novirzīšana – ļauj izvēlēties uz kādu numuru zvans tiek 
pāradresēts, atkarībā no tā brīža darbībās, kas izvēlēta Mobile Centrex sadaļā 
Mājas:

Kad nospiedīsiet Pievienot darbības novirzīšanu, parādīsies jauna sadaļa, kurā 
jāievada novirzīšanas numurs un jāizvēlas darbība



Pakalpojumi – Novirzīšanas numurs

Novirzīšanas numura funkcija ļauj pāradresēt visus zvanus uz citu numuru 

Novirzīšanas numurs jāievada ar valsts kodu, piemēram, +371xxxxxxxx



Kontaktpersonas

Šajā sadaļā varat rediģēt savus personālos kontaktus un izvēlēties, kuri 
kontakti tiks uzrādīti Mana izlase sadaļā

Obligātās kontaktpersonas ir citi lietotāji vai ārējie kontakti, kurus 
administrators ir izvēlējies uzrādīt šajā sadaļā

Lai pievienotu kontaktus Mana izlase sadaļā, nospiediet Pievienot 
kontaktpersonu



Kontaktpersonas

Atrodiet vēlamo kontaktu savā kontaktu sarakstā

Noklikšķiniet uz vēlamā kontakta

Kad vēlamais kontakts ir izvēlēts, saglabājiet to

Kontakts uzrādīsies Mana izlase sadaļā



Kontaktpersonas

Ārējās kontaktpersonas – ja vēlaties pievienot kontaktus, kas ir ārpus Mobile 
Centrex organizācijas, noklikšķiniet Izveidot jaunu kontaktpersonu

Lai dzēstu jau esošu kontaktu, noklikšķiniet uz sarkanā krustiņa

Ievadiet visu nepieciešamo kontaktinformāciju

Nospiediet Pievienot tālruņa numuru un ievadiet nepieciešamo informāciju



Kontaktpersonas

Lai importētu kontaktpersonas, noklikšķiniet Importēt kontaktpersonas

Pēc tam, noklikšķiniet Browse. Jums dos iespēju sameklēt nepieciešamo failu, 
kas satur kontaktus. Kad tas atrasts, akceptējiet izvēli, nospiežot Open. 
Atcerieties saglabāt izvēli!

Lai pievienotu VIP vai 
bloķētas kontaktpersonas, 
varat izveidot jaunu 
kontaktpersonu un iestatīt 
to kā VIP vai bloķētu

Varat arī pievienot 
kontaktpersonu no jau 
esošajiem kontaktiem

Nospiediet Pievienot 
kontaktpersonu



Kontaktpersonas

Nospiediet Meklēt 
kontaktpersonu

Atvērsies kontaktu saraksts, 
no kura jāizvēlas vēlamais 
kontakts

Izvēlieties vēlamo kontaktu

Nospiediet Pievienot šo 
kontaktpersonu

Lai pievienotu bloķētu kontaktpersonu, process ir identisks VIP pievienošanai, 
tikai tas jāiesāk no sadaļas Bloķētās kontaktpersonas



Zvanu žurnāls

Zvanu žurnālā redzama visu zvanu vēsture

Zaļa      bultiņa pie zvana simbolizē ienākošu zvanu, sarkana        – neatbildētu 
zvanu, un zila      – izejošu zvanu

Papildus informācija par zvanu ietver datumu un zvana ilgumu



Pārskati

Ir iespējams sagatavot divus pārskatu veidus – Call Details un Basic Report, 
kas ietver sevī informāciju par visiem zvaniem


