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HVAD KAN BUSY-ON-BUSY?
Hvilke muligheder Miralix Busy-on-Busy giver dig, afhænger af 
din status i Skype for Business:

1) HVIS DIN STATUS I SFB ER ”AVAILABLE” (=GRØN), 
MEN DU IKKE SKAL FORSTYRRES AF OPKALD, SÅ KAN DU 
VÆLGE AT: 

 − viderestille til et andet nummer – f.eks. hovednummeret, 
omstillingen, en kollega eller et vilkårligt, manuelt 
indtastet nummer.  Denne mulighed gælder for alle i 
løsningen (=”all”), på virksomhedsniveau (=company), 
på afdelingsniveau (”department”) eller pr. adresse 
(”address”). 

 − afspille en “do not disturb”-tone. Denne mulighed gælder 
ligeledes for alle i løsningen (=”all”), på virksomhedsniveau 
(=company), på afdelingsniveau (”department”) eller pr. 
adresse (”address”).

 − viderestille opkald til Voicemail, så kunden kan indtale en 
talebesked.

Derudover kan den enkelte brugerne selv overstyre Miralix Busy-
on-Busys indstillinger ved brug af noter i Miralix-løsningen. Via 
noterne kan du vælge: 

 − ikke at gøre noget, så SFB-klienten ringer, når opkaldet 
modtages. 

 − at aktivere ’Forstyr ikke’, så der afspilles en ”do not 
disturb”-tone.

 − at viderestille indgående opkald til et andet nummer 
(f.eks. hovednummeret, omstillingen, en kollega eller et 
vilkårligt, manuelt indtastet nummer).

HVAD ER BUSY-ON-BUSY?
Miralix Busy-on-Busy er en funktion, som både kan sikre en bedre 
kundeoplevelse og give dig mulighed for at tale uforstyrret 
i telefon. Det gør den ved at håndtere indkommende opkald 
til optagede personer automatisk jf. regler din arbejdsplads 
opstiller.

Som standard er Skype for Business (SFB) nemlig indstillet 
til at du kun er ’rigtigt’ utilgængelig, når du har sat din status 
som ”do not disturb”, er fraværende eller er logget ud. Det 
betyder at du i Skype for Business-klienten kan blive forstyrret 
af indkommende opkald, selvom du allerede er optaget på 
telefonen. 

Derudover er det i et standard Skype set-up kun muligt at 
viderestille opkald, hvor status er sat til ”do not disturb”, hvis 
brugeren selv har aktiveret denne indstilling. Det er brugeren 
som beslutter, hvilket nummer der viderestilles til. 

Ønsker din arbejdsplads at kunne styre, hvem opkaldene 
viderestilles til, bliver dette muligt med Miralix Busy-on-Busy. 

BUSY-ON-
BUSY
Undgå forstyrrelser, mens du deltager 
i opkald i Skype for Business, og gør 
kundeoplevelsen bedre. 
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HVIS DIN STATUS I SFB ER ”BUSY” (=RØD), KAN DU VÆLGE 
AT:

 − viderestille indgående opkald til andet nummer – f.eks. 
hovednummeret, omstillingen, en kollega eller et vilkårligt, 
manuelt indtastet nummer.  

 − viderestille opkald til Voicemail, så kunden kan indtale en 
talebesked.

HVIS DU ER LOGGET UD OG DIN STATUS DERFOR ER 
”OFFLINE” (=GRÅ), KAN DU VÆLGE AT: 

 − viderestille indgående opkald til andet nummer – f.eks. 
hovednummeret, omstillingen, en kollega eller et vilkårligt, 
manuelt indtastet nummer.  

 − viderestille opkald til Voicemail, så kunden kan indtale en 
talebesked.

SKRÆDDERSY DIT EGET 
BUSY-ON-BUSY SET-UP
Du kan med fordel bruge flere forskellige Busy-on-Busy 
indstillinger på tværs af dine SFB-statusser.

Du kan f.eks. viderestille opkald til din afdelings telefonnummer, 
hvis du er Busy. Viderestille til firmaets hovednummer, hvis du 
er offline. Viderestille til Voicemail, når du holder frokost og er 
”Away”.

2) HVIS DIN STATUS I SFB ER ’DO NOT DISTURB’ (=RØD 
MED HVID, TVÆRGÅENDE BJÆLKE), KAN DU VÆLGE AT:

 − afspille en “do not disturb”-tone. 

 − viderestille til et andet nummer – f.eks. hovednummeret, 
omstillingen, en kollega eller et vilkårligt, manuelt 
indtastet nummer.  

 − viderestille opkald til Voicemail, så kunden kan indtale en 
talebesked.

HVIS DIN STATUS I SFB ER ENTEN “AWAY”, “BE RIGHT 
BACK” ELLER “OFF WORK” (=GUL), KAN DU VÆLGE AT:

 − viderestille indgående opkald til andet nummer – f.eks. 
hovednummeret, omstillingen, en kollega eller et vilkårligt, 
manuelt indtastet nummer.  

 − viderestille opkald til Voicemail, så kunden kan indtale en 
talebesked.

BUSY-ON-
BUSY
(fortsat) 



Miralix A/S   |    Snedkervej 5   |    8722 Hedensted   |    CVR nr.: 2623 1345    |     www.miralix.com    |     Tlf: +45 76 41 09 00    |     Email: info@miralix.com

Vil du gerne have telefonstatus ind i Skype for Business, er 
det muligt med en Miralix-løsning til Skype for Business. Med 
den skifter din status hhv. til ”Busy on mobile” eller ”Busy 
on work phone”, når du er optaget på enten mobiltelefonen 
eller en Miralix softphone. Og dermed er mulighederne, der er 
beskrevet under ”Busy”, tilgængelige.

VALGFRIT VIS NUMMER MED MIRALIX BUSY-ON-BUSY
Hvis din arbejdsplads har tilvalgt ”valgfrit vis nummer” fra 
jeres SIP trunk-udbyder og Miralix Busy-on-Busy viderestiller 
et indkommende opkald til en mobiltelefon, så kan I vælge at 
vise, hvilket telefonnummer opkaldet modtages fra.

Hvis din arbejdsplads ikke har ”valgfrit vis nummer” fra jeres 
SIP trunk-udbyder, så kan I med Miralix Busy-on-Busy definere 
et hovednummer, der skal vises, når der viderestilles opkald til 
eksterne telefonnumre. 

IGNORER SFB STATUS 
Via ”ignorer SFB status”-funktionen, kan I på virksomhedsniveau 
vælge, om Miralix Busy-on-Busy skal respektere at en bruger 
har sat en manuel status eller om den manuelle status skal 
ignoreres, hvis brugeren ikke reelt er optaget.

Hvis funktionen er aktiv og en bruger f.eks. har reserveret tid 
i sin kalender som en påmindelse, men ikke er optaget på 
telefonen, vil evt. indkommende opkald blive modtaget på 
SFB-klienten, ligesom hvis brugerens status var ”Available”. 

Hvis et yderligere opkald modtages samtidig, ved Busy-
on-Busy, at brugeren er optaget med et opkald og derved 
aktiveres de indstillinger, der er valgt for ”Busy”-status.  
 
FÅ STATUS FRA MOBIL OG SOFTPHONE I SFB
Som standard viser Skype for Business kun status relateret til 
handlinger i Skype for Business. Det vil sige, at du f.eks. ikke vil 
stå som ”Busy” i SFB, hvis du taler i mobiltelefon. 

BUSY-ON-
BUSY
(fortsat) 


