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Vår röstbrevlåda - Tellus Voice 

Tellus Voice är en egenutvecklad röstbrevlåda med 
talad hänvisning som är en integrerad del i  
Tellus-sviten. 
  
Vår vision är att röstbrevlådan och hänvisning 
bildar en produkt. En produkt, där enkelhet 
avseende installation, administration och 
handhavande alltid står i fokus. 
  
Med en röstbrevlåda får de som ringer till dig en 
chans att lämna ett meddelande när du inte kan 
svara. Om röstbrevlådan dessutom har talad 
hänvisning kan de få reda på varför du inte kan 
besvara samtalet och när du beräknas vara 
tillbaka. 

Enkel administration 
  
Administrationen för Tellus Voice ligger i TellusWeb 
och är på så sätt enkel att komma åt, du behöver 
inte installera någon mjukvara för att kunna ändra 
eller lägga till en användare. 
  
Allt som krävs för att en användare ska få en 
röstbrevlåda är att du kryssar i en ruta på 
användarens detaljer och sedan är det klart. 
Användaren själv kan spela in en personlig 
hälsning som används om ingen hänvisning finns 
och genom en knappvalsmeny kan användaren 
också ändra sin PIN-kod. Detta kan även göras från 
TellusWeb.



Talad hänvisning 
  
Den talade hänvisningen är en funktion som alltid 
finns med i Tellus Voice. Vi använder oss av röster 
från OnlineVoices och har på så sätt professionella 
röster i den talade hänvisningen. 
  
Den talade hänvisningen finns hittills på  
engelska-UK, Svenska-SE och Norska-NO.  

Namnabonnemang 
  
Tellus Voice har funktioner för namnuppspelning 
istället för anknytningsnummer. Alltså kommer 
den talade hänvisningen referera till den anställdas 
för- och efternamn istället för den numeriska  
anknytningen.  

ASR - Röststyrning 
  

Det finns även funktioner för 
röststyrning (ASR (Automatic Speech 
Recognition)) inbyggt i Tellus Voice. 
Röststyrning möjliggör navigering 
med hjälp av din röst och du kan då 
söka upp och bli kopplad till den 
valde personen. 

IVR - Knappvalsstyrning 
  
Tellus Voice är byggd som en IVR (Interactive Voice 
Response) och möjliggör knappvalsnavigering för 
den som ringer in till växelnumret. Vårt system är 
anpassningsbart till både små och stora företag 
som behöver en bra och lättadministrerad IVR.  

Administrationsverktyget för IVR 
För att administrera IVR:en på bästa sätt har vi 
utvecklat ett webbaserat administrationsverktyg 
som är otroligt kraftfullt, lättöverskådligt och 
pedagogiskt. Man skapar sina flöden genom att 
använda sig av färdiggjorda “byggstenar” likt 
bilden nedan. Man ska inte behöva vara en expert 
på telefoni för att kunna administrera detta. Vi 
håller även en  
utbildning för detta. 
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Meddelandemeny 

Kortkommandon för navigering i 
meddelandemenyn medan du lyssnar 
på ett meddelande: 

1. Radera meddelande 
2. Repetera meddelande 
3. Återgå till huvudmeny

Huvudmeny 

Inställningar du kan göra genom att 
ringa till din röstbrevlåda: 

1. Lyssna på hälsningsmeddelande 
2. Ändra ditt hälsningsmeddelande 
3. Ändra din PIN kod 
4. Lyssna på avlyssnade meddelanden

Snabbfunktioner

http://www.onlinevoices.com/sv
http://www.onlinevoices.com/sv


Specifications
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. 

.NET Framework 4.5 

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

IIS installed 

Minimum 

4 cores  
4 GB Ram 
1 GB System-HDD 
10 GB Voice media 
Ethernet IPv4 100 | 1000 Mb/s 
Not applicable 

Software 

SourceTech TellusWeb 
SourceTech Tellus Voice 

Recommended 

Not applicable
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