
Tellus 
Mobile

Få all information från Tellus i din smartphone! 
  
Om du har en smartphone kan du ladda ner 
webbsidan Tellus Mobile och lägga upp den som 
en favorit på din hemskärm. Den kommer att 
fungera precis som dina vanliga appar.  

Tellus Mobile är en webbsida anpassad för 
smartphones och i den finns all information om 
dina hänvisningar och kollegor. 

I Tellus Mobile kan du som användare snabbt  
hantera dina hänvisningar när du är på språng; 
lägg till, redigera eller ta bort en hänvisning när du 
behöver det. 

Alla dina kollegors kontaktuppgifter finns också lätt 
till hands i Tellus Mobile. Du kan enkelt  söka upp 
din kollega med sökfunktionen för att se 
tillgängligheten på personen. Är kollegan tillgänglig 
klickar du bara på personens telefonnummer så 
kommer din smartphone att automatiskt ringa upp 
det valda numret.



 Ett bra verktyg för din arbetsdag 

Tellus Mobile är ett bra verktyg i din vardag och  
genom att använda den slipper du ringa onödiga 
samtal till företagets växeltelefonister. Du har all 
information som telefonisterna har, samlat på ett 
ställe i din telefon! 
  
SourceTech Tellus Mobile stödjer de ledande  
operativsystemen för mobiler: 
  
- Android 
- iOS 

Funktioner 

Hänvisning 
Genom att använda Tellus Mobile kan du alltid 
byta din aktuella status om det skulle hända något  
oförberett. Man kan precis som vanligt välja att 
stänga, medflytta eller öppna sin anknytning.  

Sök 
Alla företagets användare och kontakter på ett och 
samma ställe med Tellus Mobile. Sökfunktionen 
fungerar precis som i webbklienten. Man kan välja 
att söka på bland annat: Namn/nummer, 
mobilnummer, företag, titel, sökord och så vidare. 

Röstbrevlåda (med Tellus Voice) 
Använder ni er även av vår röstbrevlåda Tellus 
Voice kommer användaren att se sina 
meddelanden direkt i Tellus Mobile. Då kan man  
lyssna av sina meddelanden direkt i applikationen 
istället för i sin bordstelefon. 

Läs fler produktblad om  
applikationer i Tellus-sviten 

Mer djupgående information om våra 
applikationer kan du hitta i respektive 

produktblad.  
Klicka på den applikation du vill veta mer om. 

TellusWeb MyTellusTellusPAM

VisitTerminal TellusBooking TellusVoice

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


Specifikationer

Hardware 

CPU:  
Memory: 
Disk: 

Network: 
Graphics: 

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 

Minimum 

2 cores 
4 GB Ram 
1 GB available 

Ethernet IPv4 100 | 1000 Mb/s 
Not applicable 

Software 

SourceTech TellusWeb  
SourceTech Tellus Mobile 

Recommended 

Not applicable
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