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Hänvisningssystemet Tellus PAM 

SourceTech Tellus® är en svit av produkter som är 
designade för att öka servicen på företaget. För att 
ge kunder ett positivt och professionellt intryck  
behövs rätt information på rätt plats.  
  
Genom att använda vårt hänvisningssystem får 
kunder och kollegor information om personen i 
fråga är upptagen och kan även få besked om när 
hen är tillbaka. När hänvisningssystemet används 
får alla på företaget tillgång till en webbklient, 
mobil webbsida och en  Windowsapplikation för 
att enkelt kunna hantera sina hänvisningar. 
  

De flesta funktionerna i Tellus-sviten är 
standardfunktioner. Systemet är otroligt flexibelt 
och kraftfullt även utan extrafunktioner. 
  
På följande sida kan du läsa mer om de olika  
funktionerna som ingår i standardutbudet samt 
vilka tilläggsfunktioner som finns. 



Standardfunktioner 

TellusWeb 
TellusWeb är en webbaserad klient för de anställda 
i organisationen. I standardutbudet ingår: 
- Hänvisningar  - Meddelanden 
- Schema  - Mikroblogg 
- Sökningar  - Grupper 
- Profiler  - Kontakter 

Tellus Mobile 
I Tellus Mobile kan användare snabbt hantera sina 
hänvisningar; lägg till, redigera eller ta bort en 
hänvisning när det behövs. Man kan även söka på 
kollegor i Tellus Mobile. 

MyTellus 
Genom denna Windowsapplikation kommer du 
snabbt åt de vanligaste Tellus funktionerna: 
- Hänvisning 
- Meddelande 
- Besök (besöksmodulen behövs)  
- Mikroblogg 

Rapporter 
Det ingår fördefinierade rapporter i  
standardutbudet. 

Tilläggsfunktioner 

Kalenderkoppling 
Automatisera hänvisningarna med hjälp av  
kalenderkopplingen. Sköt mötesbokningarna i den 
egna kalendern så sköter kalenderkopplingen  
hänvisningarna!  

Tellus Visit 
Tellus Visit är ett system för besökshantering som 
integreras med Tellus-sviten. Boka in besök i 
webbklienten. Få SMS när besöket registrerar sig i  
Visit-terminalen eller låt receptionisten checka in 
besöket via vår plug-in till telefonistapplikationen 
4059EE. 

Tellus Bokning 
Sköt bokningen av företagets resurser och 
mötesrum direkt i TellusWeb. 

Tellus Voice 
Tellus Voice är en röstbrevlåda med talad 
hänvisning som är en integrerad del i  
Tellus-sviten. Tellus Voice har funktioner som: 
- Talad hänvisning - Namnabonnemang 
- ASR (Röststyrning) - IVR (Knappvalsstyrning) 

SMS-koppling 
SMS-notifiering i mobiltelefonen. 

Läs fler produktblad 

Mer djupgående information om 
våra applikationer kan du hitta i 

respektive produktblad.  

Klicka på den applikation du vill 
veta mer om. 

TellusWeb TellusMobile MyTellus

TellusVisit TellusBooking TellusVoice Presence Service

Tellus Abonnemang 

Du vet väl att du kan abonnera på hela Tellus PAM-sviten genom att använda SourceTechs 
abonnemangstjänst? Läs mer här. 

https://www.sourcetech.se/Resources/Sales/Produktblad%203.0/SE/TellusWeb.pdf
https://www.sourcetech.se/Resources/Sales/Produktblad%203.0/SE/VisitTerminal.pdf
https://www.sourcetech.se/Resources/Sales/Produktblad%203.0/SE/PresenceService.zip
https://www.sourcetech.se/Resources/Sales/Produktblad%203.0/SE/PresenceService.zip
https://www.sourcetech.se/Resources/Sales/Produktblad%203.0/SE/TellusVoice.pdf
https://www.sourcetech.se/Resources/Sales/Produktblad%203.0/SE/TellusBokning.pdf
https://www.sourcetech.se/Resources/Sales/Produktblad%203.0/SE/MyTellus.pdf
https://www.sourcetech.se/Resources/Sales/Produktblad%203.0/SE/VisitTerminal.pdf
https://www.sourcetech.se/Resources/Sales/Produktblad%203.0/SE/TellusVoice.pdf
https://www.sourcetech.se/Resources/Sales/Produktblad%203.0/SE/TellusMobile.pdf
https://www.sourcetech.se/Resources/Sales/Produktblad%203.0/SE/TellusWeb.pdf
https://www.sourcetech.se/Resources/Sales/Produktblad%203.0/SE/MyTellus.pdf
https://www.sourcetech.se/Resources/Sales/Produktblad%203.0/SE/TellusAbonnemang.pdf
https://www.sourcetech.se/Resources/Sales/Produktblad%203.0/SE/TellusMobile.pdf
https://www.sourcetech.se/Resources/Sales/Produktblad%203.0/SE/TellusAbonnemang.pdf
https://www.sourcetech.se/Resources/Sales/Produktblad%203.0/SE/TellusBokning.pdf
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Hardware 

CPU:  
Memory: 
Disk: 

Network: 
Graphics: 
V24/RS232: 

Prerequisites 

Microsoft Windows Server 
2008 | 2008 R2 | 2012 | 2012 
R2 | 2016 | 2019 | (Any edition 
will work) x32 and x64 is fully 
supported. Can run in a 
virtual or physical machine. 
(Microsoft Windows Server 
2003 is only supported for ≤ 
Tellus 2.9) 

.NET Framework 4.x 
Microsoft IIS 
Access to a Microsoft SQL 
Server 2005 | 2008 | 2012 | 
2014 | 2017 | 
database engine (Express or 
Enterprise). 

Minimum 

2 cores 
4 GB Ram 
8 GB available 

Ethernet IPv4 100 | 1000 Mb/s 
Not applicable 
Used for SMS Modules 

Software 

SourceTech Tellus PAM 
SourceTech Tellus Debug 
SourceTech Service Manager 
SourceTech Tellus API 
SourceTech TellusWeb 
SourceTech Tellus Mobile 
SourceTech Tellus EWS 
SourceTech Tellus API 
Wrapper 
SourceTech eXpose Service 

Recommended 

Not applicable

Specifications


