Tele2 Teamer
mobilās lietotnes
instrukcijas
(Android)

Kā nomainīt valodu? (uz latviešu valodu)
Ja lietotne ir angļu valodā, bet vēlaties izmantot latviešu valodā, valodu var
nomainīt telefonā sadaļā Settings
Telefona Iestatījumus/Settings var atrast augšējā rīkjoslā (nospiediet zobrata*
simbolu)

* Ja šāda zobrata jūsu telefona augšējā rīku joslā nav, tad sameklējiet savā
telefonā sadaļu Iestatījumi/Settings.

Nospiediet System vai General management

Kā nomainīt valodu? (uz latviešu valodu)
Nospiediet Languages and input
Izvēlieties Languages
Pievienojiet latviešu valodu,
izmantojot opciju Add a language,
un aizvirziet to uz pirmo vietu,
izmantojot labajā pusē esošo rīku
VAI, ja Jūsu telefons piedāvā tādu
iespēju, nospiediet Edit un aizvelciet
latviešu valodu uz pirmo vietu

Pastāv iespēja, ka jums ir vecāka Android operētājsistēma un vizuāli
norādītās sadaļas var atšķirties.

Kā nomainīt valodu? (uz angļu valodu)
Ja lietotne ir latviešu valodā, bet vēlaties izmantot angļu valodu, valodu
var nomainīt telefona Iestatījumos/Settings
Telefona iestatījumus parasti var atrast augšējā rīkjoslā (nospiediet
zobrata* simbolu)

* Ja šāda zobrata jūsu telefona augšējā rīku joslā nav, tad sameklējiet savā
telefonā sadaļu Iestatījumi/Settings.

Nospiediet opciju Sistēma vai Vispārīga pārvaldība

Kā nomainīt valodu? (uz angļu valodu)
Nospiediet Valodas un ievade
Izvēlieties Valodas
Pievienojiet angļu valodu,
izmantojot opciju Pievienot valodu,
un aizvirziet to uz pirmo vietu,
izmantojot labajā pusē esošo rīku
VAI, ja Jūsu telefons piedāvā tādu
iespēju, nospiediet Rediģēt un
aizvelciet angļu valodu uz
pirmo vietu)

Pastāv iespēja, ka jums ir vecāka Android operētājsistēma un vizuāli
norādītās sadaļas var atšķirties.

Kā uzinstalēt mobilo lietotni?
Atveriet Google Play veikalu savā telefonā

Atrodiet Teamer lietotni, izmantojot meklēšanas rīku

Nospiediet Instalēt/Install

Kā ielogoties lietotnē?
Nospiediet Atvērt/Open Google Play veikalā

Vai atrodiet lietotni telefonā

Kad lietotne atveras, ievadiet savu telefona numuru (+3712xxxxxxx)
Tad saņemsiet aktivizēšanas kodu, kas jāievada otrajā līnijā
Nospiediet Aktivizēt

Kā iesākt darbību?
Pirmo reizi palaižot lietotni, Jums tiks pieprasītas atļaujas, lai lietotne
varētu pilnvērtīgi darboties
Nospiediet Atļaut visām izvēlnēm

Es
Šajā sadaļā varat aplūkot savu profilu
un redzēt pamatinformāciju par sevi
(vārds, telefons, e-pasts, loma,
darbība)
Loma nosaka kāds/vai telefona numurs
uzrādīsies izejošajiem zvaniem
Privāts – numurs neuzrādīsies
Uzņēmuma* – uzrādīsies
grupas/uzņēmuma numurs
Privāts – uzrādīsies personīgais
numurs
Lai pievienotu fotoattēlu, nospiediet uz
pelēkā attēla
Sadaļā Darbība varat nomainīt savu
pieejamību
Sadaļā Piezīme varat pievienot piezīmi

*Ja netiek lietots grupas/uzņēmuma
numurs, tad uzrādīsies Jūsu personīgais
telefona numurs

Darbība
Sadaļā Es nospiežot Darbība vai
nospiežot labajā apakšējā stūrī
esošo pogu, Jūs nonāksiet sadaļā
Darbība
Darbība ir statuss, kas uzrādīsies
pie Jūsu profila, kuru varēs redzēt
citi lietotāji
Darbību skaidrojumi:
Pieejama – izvēlieties, kad esat
pieejams zvaniem
Busy – esat aizņemts
Pusdienas – dodaties pusdienās
Sapulce – esat sapulcē
Ārpus biroja – neesat birojā
Atvaļinājums – esat atvaļinājumā

Nospiežot uz darbības veida,
varat izvēlēties sev
nepieciešamo darbību

Nospiežot daudzpunkti, Jūs
nokļūsiet Pielāgota darbība
izvēlnē

Darbība
Pēc darbības beigu laika, Jūsu
statuss atgriezīsies uz Pieejama
Sadaļa Pieejamība ļauj mainīt kādu
simbolu kontakti redzēs pie Jūsu
profila –
Pieejams vai
Netraucēt, neatkarīgi no
izvēlētās darbības
Ja vēlaties izmainīt darbības
novirzīšanas opciju, jāievada cits
telefona numurs, uz kuru zvanus
novirzīt
Kad dati ievadīti, jānospiež Gatavs,
lai tos saglabātu

Īsceļi
Īsceļi ļauj ar vienu pieskārienu izmainīt Jūsu darbību, piemēram, lai
paziņotu, ka ejat pusdienās, esat sapulcē, vai atvaļinājumā
Lai izveidotu īsceļu jaunai darbībai, jānospiež Iestatīt citu īsceļu

Īsceļi
Saglabātie īsceļi uzrādīsies zem sadaļas Īsceļi
Tos var aktivizēt nospiežot uz tiem

Lai atgrieztos uz sākuma izvēlni, nospiediet
kreisajā apakšējā stūri esošo pogu

Kontaktpersonas
Sadaļā Kontaktpersonas atrodas visi Jūsu saglabātie kontakti, kā arī ir
iespēja meklēt kontaktus, grupēt kontaktus, un kopīgot kontaktus

Nospiežot palielināmo stiklu, uzsāksiet
kontaktu meklēšanu
Uzspiežot uz kontakta, atvērsies
kontakta profils
Profilā atrodama kontakta
pamatinformācija, kā arī ir iespējams
nosūtīt e-pastu, veikt zvanu un nosūtīt
īsziņu
Nospiežot zvaigzni, Jums tiks dota
iespēja ievietot kontaktu vienā no
četrām grupām
Kontaktu grupas:
Izlase – kontakti tiks novietoti
kontaktu saraksta augšgalā
VIP – uzrādīsies kontaktu saraksta
apakšā
Kontaktpersona – kontakta dati tiks
saglabāti un kontaktu varēs atrast,
meklējot kontaktu sarakstā
Bloķēts – nesaņemsiet kontakta
zvanus
Nospiežot
, tiks dota iespēja
kopīgot kontaktus (nosūtīt tos kādam
e-pastā, SMS, WhatsApp utml.)

Kā dzēst kontaktu?
Lai dzēstu kontaktu no kontaktu
saraksta, dodaties uz sadaļu
Kontaktpersonas
Atrodiet kontaktu, kuru vēlaties dzēst
Vismaz sekundi turiet kontaktu
iezīmētu, līdz parādās izvēlnes logs
Izvēlieties Noņemt no kontaktpersonu
saraksta
Nospiediet Labi un kontakts tiks
dzēsts

Tērzēšanas
Tērzēšanas funkcija ir pieejama tikai tiem
lietotājiem, kam ir pieslēgts tērzēšanas
pakalpojums
Izmantojot šo funkciju, varat sūtīt ziņas
kontaktiem, izmantojot Tele2 Teamer
mobilo lietotni
Lai sāktu tērzēt, jāatrod vēlamais kontakts
kontaktu sarakstā vai zvanu žurnālā un
jānospiež Sākt tērzēt
Parādīsies tērzēšanas logs ar noteikto
kontaktu
Lai rakstītu ziņu, nospiediet uz apakšējo
balto ekrāna daļu un ievadiet ziņu
Lai nosūtītu ziņu, spiediet zaļo izvēli labajā
ekrāna pusē
Ziņas var saņemt ne tikai mobilajā lietotnē,
bet arī datora lietotnē
Lai dzēstu saraksti, nospiediet atkritnes
simbolu augšējā labajā pusē

Zvanītājs
Ļauj veikt zvanus caur lietotni
Ievadiet vēlamo numuru, izmantojot uz
ekrāna redzamo cipartastatūru

Zvanu žurnāls
Zvanu žurnālā redzami visi veiktie,
saņemtie un ierakstītie zvani
Zvanus var filtrēt, nospiežot Viss (tiks
uzrādīti visi zvani), Neatbildēti (tiks
uzrādīti tikai neatbildētie zvani),
Iesūtne (tiks uzrādīti ierakstītie zvani)
Nospiežot augšējā labajā stūri esošo
atkritnes simbolu, varat izdzēst visus
zvanus no zvanu žurnāla
Nospiežot klausules simbolu, tiks
zvanīts attiecīgajam numuram
Nospiežot uz telefona numura, Jums
dos iespēju aplūkot numura īpašnieka
profilu un pievienot to Jūsu
kontaktiem

Sadaļa Iesūtne ļauj skatīt un atskaņot
ierakstītos zvanus
Lai atskaņotu ierakstu, nospiediet
ziņai labajā pusē esošo izvēli
Atskaņot
Lai apstādinātu ziņojumu,
atskaņošanas laikā nospiediet izvēli
Pauze
Lai dzēstu ziņojumus, nospiediet
atkritnes simbolu augšējā labajā stūrī

Zvanu žurnāls
Lai pievienotu telefona numuru
kontaktiem, nospiediet augšējā labajā
stūrī esošo plusiņu

Parādīsies logs ar 4 iespējām:
• Pievienot numuru kā kontaktpersonu
• Pievienot to izlasei
• Pievienot kā VIP kontaktu
• Bloķēt numuru

Kad izvēlēsities vienu no 4 iespējām,
parādīsies jauns logs, kurā būs iespēja
ievadīt kontaktpersonas informāciju
(vārds, e-pasts, adrese, citi tālruņa
numuri utml.)
Kad visa informācija ir ievadīta,
nospiediet Gatavs, lai saglabātu
kontaktu

Balss pasts
Sadaļā Balss pasts atrodas saņemtie balss
ziņojumi
Lai dzēstu visus ziņojumus, nospiediet
atkritnes ikonu un apstipriniet dzēšanu
Lai ziņojumu noklausītos, nospiediet
lentes rullīša ikonu
Nenoklausīti ziņojumi uzrādīsies
treknrakstā
Lai apstādinātu ziņojumu, nospiediet
pauzes simbolu
Zem ziņojuma varat redzēt tā ilgumu un
atlikušo laiku
Balss pastu var uzstādīt, izmantojot
Tele2mc lietotāja vidi, sadaļā
Pakalpojumi -> Balss pasta iestatījumi

ACD grupas/Grupas zvani
ACD grupas sadaļa parādīsies tad, ja
Jums ir galvenais numurs, uz kuru
Jūsu uzņēmumā tiek saņemti zvani
Šajā sadaļā varat pieteikties/atteikties
no pieejamām ACD grupām un skatīt
žurnālu
Ja esat atteicies no ACD grupas,
nesaņemsiet pāradresētos zvanus

ACD grupas – Žurnāls
Nospiežot uz zvanu, ir iespējams
apskatīt detalizētu informāciju un
pievienot piezīmes

Lai pievienotu piezīmi, nospiediet
zīmuļa ikonu
Nospiežot augšējā labajā stūri esošo
simbolu, ir iespējams filtrēt zvanus
pēc grupas

ACD grupas – Žurnāls
Uzspiežot uz neatbildēta zvana ir
iespējams pielikt tam savu vārdu, lai
informētu citus grupas dalībniekus,
ka atzvanīsiet noteiktajam
zvanītājam
Šie zvani uzrādīsies specifiskā grupā
Jūsu zvanu žurnālā – Man piešķirtie
zvani

Klātbūtne nākotnē (Kalendārs)
Šī sadaļa ļauj ieplānot Jūsu darbu, īpaši
saistībā ar aktivitātēm, kas atkārtojas,
piemēram, pusdienas un sapulces
Lai izveidotu jaunu aktivitāti, nospiediet
plusiņu
Lai atgrieztos uz pašreizējo datumu,
nospiediet kalendāra ikonu
Lai apskatītu citus mēnešus, izmantojiet
labajā un kreisajā pusē esošās izvēles
Veidojot jaunu aktivitāti, varat:
• izmainīt tās nosaukumu
• piešķirt tai vienu no darbībām, kas
ietekmēs darbību novirzīšanu
• piešķirt lomu
• ievadīt piezīmi

Sadaļās No un Kam jāizvēlas laika
periods no notikuma sākuma, līdz
notikuma beigām
Nospiežot uz datumu, atvērsies
kalendārs, kurā jāizvēlas vēlamie
datumi
Nospiežot uz laika, atvērsies pulkstenis,
kurā jāizvēlas sākuma un beigu laiki

Klātbūtne nākotnē (Kalendārs)
Sadaļā Atkārtot, varat iestatīt cik bieži
notikumam ir jāatkārtojas

Ja izvēlaties opciju Nedēļā, varat
norādīt, kurās dienās notikumam
jāatkārtojas, piemēram, katru otrdienu
Sadaļa beigas ļauj noteikt, kad
notikumam jābeidzas
Atcerieties saglabāt izvēles, nospiežot
Gatavs un/vai OK

Kad dati saglabāti, aktivitātes būs
redzamas attiecīgajā mēnesī
Nospiežot uz aktivitātes, to var rediģēt
vēlreiz

Lai dzēstu aktivitāti, nospiediet uz to
un izvēlieties augšējā labajā stūri esošo
atkritnes izvēli
Akceptējiet dzēšanu

Darbības novirzīšana
Ļauj novirzīt zvanus uz citu numuru,
atkarībā no Jūsu tā brīža darbības
Piemēram, pusdienu laikā ļauj novirzīt
zvanus uz numuru A, bet atvaļinājuma
laikā uz numuru B
Lai izveidotu jaunu darbības
novirzīšanu, nospiediet plusiņu
Izvēlieties darbību un numuru, uz kuru
zvani tiks novirzīti
Šajā situācijā, ja izvēlēsieties darbību
Sapulce, zvani tiks novirzīti uz noteikto
numuru

Iestatījumi
Iestatījumos atrodas dažādas opcijas, kuras var ietekmēt lietotnes darbību
Zvanu iestatīšana ļauj izvēlēties zvanu veikšanas veidu

Pārsūtīšanas veids ļauj izvēlēties, kā tiek pārsūtīti zvani

Iestatījumi
Sadaļā Lietojumprogrammas
atļaujas ir iespējams izmainīt ko
drīkst un nedrīkst darīt Tele2
Teamer mobilā lietotne
Lai nepieļautu lietotnes
traucējumus, ieteicams sniegt
visas pieprasītās atļaujas

Sadaļā Paziņojumi varat izvēlēties
kurus paziņojumus saņemt
Tērzēšanas ziņas paziņos, kad
saņemat jaunu tērzēšanas ziņu
Klātbūtne paziņos, kad nomainās
Jūsu pieejamības statuss
Žurnāls paziņos Jums par
neatbildētiem zvaniem
Sadaļā Sistēmas iestatījumi esošā
opcija Sinhronizēt izlasi ļauj kopēt
Tele2 Mobile Centrex lietotnes
kontaktus, kas ievietoti grupā Mana
izlase uz Jūsu telefona kontaktiem

Kā pārsūtīt zvanu?
Lai manuāli pārsūtītu zvanu, zvana laikā ir
jānospiež augšējā rīkjoslā uzrādītā Tele2
Mobile Centrex izvēle

Tad atvērsies kontaktpersonu saraksts,
no kura varat izvēlēties, kam pārsūtīt
zvanu
Ja vēlamais numurs nav kontaktpersonu
sarakstā, varat ievadīt to, izmantojot
cipartastatūras opciju vai sameklēt
kontaktu, izmantojot meklēšanas opciju

Kad atrasts vēlamais kontakts,
nospiediet to un izvēlieties opciju
Pārsūtīt
Zvans tiks veiksmīgi pārsūtīts!

Iestatījumi Tele2mc vietnē, lai varētu veikt zvanu
pārsūtīšanu
Šie iestatījumi ļaus izmantot darbības novirzīšanas
funkciju, lai pārsūtītu zvanus automātiski
Dodaties uz Tele2mc.lv un ielogojaties savā kontā
Pārliecinieties, ka augšējā labajā stūrī ir
izvēlēts administratora skats
Aizbīdiet peli uz sadaļu Services un nospiediet
uz Call routing
Atvērsies jauns logs, kurā jāatrod sadaļa Search
for user to add individual rules
Šajā sadaļā jāievada savs vārds un/vai
uzvārds, jānospiež Search, lai zem meklēšanas
loga varētu atrast savu profilu, uz kuru
jānoklikšķina

Kad noklikšķināsiet uz savu vārdu,
atvērsies jauns logs ar sadaļu Inbound
rules
Nospiediet uz lapas augšpusē esošā Add
Nospiediet Select un izvēlieties opciju
then
Vēlreiz nospiediet Select un izvēlieties
opciju active diversion number
Nospiediet Save, lai saglabātu izvēles
Pēc izvēļu saglabāšanas, kad
izmantosiet darbības novirzīšanas
funkciju, visi ienākošie zvani tiks
automātiski novirzīti uz numuru, kuru
esat norādījuši darbības novirzīšanas
funkcijas sadaļā

