
Tellus 
Web

Ett kraftfullt verktyg i er organisation 
  
TellusWeb är en webbaserad klient för era  
anställda i organisationen. Här kan man själv lägga 
till sina kommande hänvisningar och besök. Man 
kan även hitta information om sina kollegor samt 
deras geografiska position, hantera sin 
röstbrevlåda och leta bland företagets externa 
kontakter. 
  
Det är ett modernt och lättförståeligt 
användargränssnitt som har stöd för flera språk 
och alla tidszoner. 
  

Hela plattformen är skalbar då den är uppbyggd 
på licenser och blir på så vis väldigt 
anpassningsbar för just er organisation. 
SourceTech TellusWeb stödjer samtliga ledande 
webbläsare för de vanligaste operativsystemen  
(Version 2.9 och senare av TellusWeb stödjer  
Internet Explorer version 9 och senare).  

Detta innebär att ingen mjukvara behöver  
installeras, det enda som behövs är en dator med 
ett nätverk - enkelt och kraftfullt!



Nyckelfunktioner i TellusWeb 

Hänvisningar 
Att hänvisa sin telefon när man inte har möjlighet 
att ta emot samtal är inte bara viktigt för att  
växeltelefonisten ska kunna ge rätt besked, det är 
framförallt viktigt för att kunderna som ringer till 
växeln inte ska behöva ringa i onödan. 

Sökningar 
Med sökfunktionen är det lätt att leta upp sina 
kollegors nummer, titlar, adresser och 
hänvisningar. Man kan söka genom att skriva in 
namn eller olika sökord som matchar det valda 
sökkriteriet.  

Kontakter 
Här förvaras organisationens alla externa kontakter 
på ett ställe, till exempel företagets  
fastighetsskötare eller cateringfirma. Dessa är 
sökbara både för användare och telefonister. 

Schema 
I TellusWeb kan varje användare välja att skapa ett 
personligt schema. Här lägger man till arbetstid 
och återkommande frånvaro, så som lunch, vilket 
gör att telefonen hänvisas på samma tidpunkt 
varje vecka. 

Profiler 
Med profilhanteringen i Tellus kan man enkelt 
bestämma var samtalen ska gå. Anknytningen  
kommer att medflyttas, men alla hänvisningar 
kommer att läggas ovanpå detta vilket betyder att 
samtalen kan besvaras i den telefon som används 
för tillfället. Enkelt och kraftfullt! 

Grupper 
Man kan skapa sökbara grupper för olika  
avdelningar eller projekt, då blir det lätt att skicka 
meddelande till alla personer i gruppen samtidigt 
och om man har rättigheten kan man även hänvisa 
dessa personer på en gång. 

Meddelanden 
Ta emot och välj mellan att skicka meddelande 
som e-post, SMS eller Tellus-meddelande, lyssna 
på röstmeddelanden eller spara ner dom som en 
mp3-fil. 

Inställningar 
Varje användare kan ändra sina inställningar för 
Tellus. Möjligheten att ändra dessa inställningar är 
rollbaserad, vilket innebär att administratörerna 
kan stänga av eller på viss funktionalitet. 

Mikroblogg 
I TellusWeb och MyTellus får varje användare 
tillgång till en mikroblogg. Här kan man låta sina 
kollegor veta vad man gör just nu, det är helt enkelt 
statusuppdateringar för alla på företaget. Dessa 
uppdateringar syns i TellusWeb, Tellus Mobile 
samt i telefonistapplikationen. Varje användare 
kan skapa egna listor med de personer som just de 
vill följa.



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. 

.NET Framework 4.x 

Microsoft IIS 

Minimum 

2 cores 
4 GB RAM 
8 GB available 

Ethernet IPv4 100 | 1000 Mb/s 
Not applicable 

Software 

SourceTech TellusWeb 

Recommended 

Not applicable
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