
MyTellus

Snabb hantering av hänvisningar 

MyTellus är en Windows applikation som  
medföljer SourceTech Tellus PAM (Presence and 
Availability Management) helt kostnadsfritt.  
 
Denna applikation körs i bakgrunden på datorn 
och visas som en ikon till vänster om klockan i 
aktivitetsfältet. Applikationen är hopkopplad med  
användarens konto på TellusWeb.  

Att använda applikationen MyTellus möjliggör en 
supersnabb hantering av hänvisningar, en 
överblick av besökare och meddelandehantering.  

MyTellus laddas ner från TellusWeb och installeras 
sedan av användaren själv, efter att installationen 
är gjord behöver inte användaren göra några  
uppdateringar manuellt, det görs automatiskt i  
bakgrunden när Tellus-sviten uppdateras.



Hänvisning 
I MyTellus kan du enkelt lägga upp dina  
favorithänvisningar direkt i applikationen. Då kan 
du med ett enda klick hänvisa dig, snabbt och 
enkelt!  

Meddelande 
Du kan även skicka meddelanden till andra  
användare, antingen som ett SMS, ett vanligt  
Tellus-meddelande eller som e-post. 
  
Mikroblogg 
Mikrobloggen är enkel att uppdatera  
i MyTellus. Du skriver inlägget direkt i  
applikationen och detta presenteras  
sedan på TellusWeb och i telefonist- 
applikationen Alcatel-Lucent  
Enterprise 4059EE. 

Besök 
I applikationen kan man snabbt se  
sina förregistrerade besök för dagen 
och vilken tid de anländer.  
Registreringen av besöken görs§ 
i TellusWeb. 

Status 
Din aktuella status ser du snabbt genom 
att titta på ikonen för MyTellus som ligger  
i aktivitetsfältet.

Läs fler produktblad om  
applikationer i Tellus-sviten 

Här kan du hitta fler produktblad om 
våra applikationer i Tellus-sviten. Klicka 

på den applikationen du vill veta mer 
om. 

TellusPAM TellusWeb TellusMobile

TellusVoiceTellusBookingTellusVisit

Appikon Utloggad Tillgänglig Hänvisad

Nytt meddelande Nytt meddelande Ansluter Ej ansluten

https://www.sourcetech.se/Resources/Sales/Produktblad%203.0/SE/TellusPAM.pdf
https://www.sourcetech.se/Resources/Sales/Produktblad%203.0/SE/TellusWeb.pdf
https://www.sourcetech.se/Resources/Sales/Produktblad%203.0/SE/TellusBokning.pdf
https://www.sourcetech.se/Resources/Sales/Produktblad%203.0/SE/TellusPAM.pdf
https://www.sourcetech.se/Resources/Sales/Produktblad%203.0/SE/TellusVoice.pdf
https://www.sourcetech.se/Resources/Sales/Produktblad%203.0/SE/VisitTerminal.pdf
https://www.sourcetech.se/Resources/Sales/Produktblad%203.0/SE/TellusBokning.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/TellusMobile.pdf
https://www.sourcetech.se/Resources/Sales/Produktblad%203.0/SE/VisitTerminal.pdf
https://www.sourcetech.se/Resources/Sales/Produktblad%203.0/SE/TellusWeb.pdf


Specifikationer

Hardware 

CPU:  
Memory: 
Disk: 
Network: 
Graphics: 

Prerequisites 

Microsoft Windows 10 

Minimum 

Intel Pentium 1 GHz or 
equivalent 
1 GB RAM 
500 MB available 
Ethernet IPv4 10 | 100 | 1000 
Mb/s 
Not applicable 

Software 

SourceTech MyTellus 
SourceTech TellusWeb 

Recommended 

Not applicable
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