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Introduktion

Denne manual vil guide dig gennem opsætningprocedurer samt brugen af
Visual Voicemail app’en.
Anvend denne guide, når du opsætter din Visual Voicemail samt for at opnå
forståelse for den generelle anvendelse af Visual Voicemail.
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Login

SMS KODE

MOBILNUMMER

Indtast 6-cifret kode,
som du modtager
pr sms.

Indtast dit
mobilnummer.
+45 Mobilnummer

Brug for hjælp
til at logge ind

iOS & Android

SMS-kode

Vi har sendt din SMS kode til:
+45 22 33 44 55

iOS & Android

Indtast dit telefonnummer og klik på pilen for at gå videre. Du vil nu modtage en 6-cifret
PIN-kode pr. SMS, som du skal indtaste for at verificere, at det er dit telefonnummer. PINkoden skal kun bruges denne ene gang, derfor skal du ikke gemme koden til senere brug.
Herefter er du logget ind og kan benytte din Visual Voicemail.

5

Afspil beskeder

Telefonsvarer
Telefonsvarer
+45
5555
+45 22
2233
334444

april 2016
2016

Emilie
Lorenzen
Emilie Lorenzen

Mandag d. 25.
25. april
april 08.19
08.19
3 sek.

AFSPIL
Lyt til
talebesked.

Ida Overgaard

Mandag d. 25.
25. april
april 08.19
08.19
2 sek.
sek.

Rasmus Larsen

Tirsdag d.
d. 5.
5.april
april16.47
16.47
9 sek.
sek.

+ 45 66
66 77
7788
8899
99

Mandag d. 4. april
april 14.25
14.25
3 sek.

Jens
Jens Rørbech
Rørbech

Fredag d. 1.april
1.april 12.48
12.48
3 sek.

Rasmus Larsen
Larsen
Rasmus

PAUSE
Sæt
talebesked
på pause.

Tirsdagd.
d. 5.
5. april 16.47
16.47
Tirsdag

iOS & Android

Nye talebeskeder vil være markeret med fed for at adskille dem fra allerede aflyttede
talebeskeder. For at aflytte en talebesked skal du blot klikke på den. Under afspilningen
kan du følge med i bunden af skærmen, hvor en afspilningsbar vil komme frem med
informationer omkring talebeskedens afsender, dato og varighed. Når beskeden er
afspillet færdig, forsvinder afspilningsbaren automatisk.
For at hente og dermed aflytte nye talebeskeder, skal du være online.
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Spol i beskeder

Telefonsvarer
Telefonsvarer
+45
5555
+45 22
2233
334444

april 2016
2016

Emilie
Lorenzen
Emilie Lorenzen

Mandag d. 25.
25. april
april 08.19
08.19
3 sek.

Ida Overgaard

Mandag d. 25.
25. april
april 08.19
08.19
2 sek.
sek.

Rasmus Larsen

Tirsdag d.
d. 5.
5.april
april16.47
16.47
9 sek.
sek.

+ 45 66
66 77
7788
8899
99

Mandag d. 4. april
april 14.25
14.25
3 sek.

Jens
Jens Rørbech
Rørbech

Fredag d. 1.april
1.april 12.48
12.48
3 sek.

Rasmus Larsen
Larsen
Rasmus

SPOL
Spol i talebesked
ved at trække
indikatoren.

Tirsdagd.
d. 5.
5. april 16.47
16.47
Tirsdag

iOS & Android

Med app’en har du mulighed for at spole i beskeder på telefonsvareren. På den måde kan
du altid nemt høre de vigtige dele af en besked igen uden at starte forfra. Det er ligeledes
muligt at pause og genoptage afspilningen løbende.
Træk den grønne indikator på tidslinjen frem eller tilbage for at spole i talebeskeden.
Denne handling forudsætter at talebeskeden er i gang med at blive aflyttet.
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Del og lås beskeder

BESVAR
Ring eller SMS
tilbage for at
besvare en
talebesked.

OPRET KONTAKT

april 2016
2016

Ida Overgaard

Opret kontakt

Lås besked
Slet besked

Jens
Jens Rørbech
Rørbech

Fredag d. 1.april
1.april 12.48
12.48
3 sek.

Mandag d. 25.
25. april
april 08.19
08.19
3 sek.

Mandag d. 25.
25. april
april 08.19
08.19
2 sek.
sek.
Ring tilbage

Videresend dine
talebeskeder via
e-mail og SMS.

+ 45 66
66 77
7788
8899
99

Mandag d. 4. april
april 14.25
14.25
3 sek.

Emilie
Lorenzen
Emilie Lorenzen

Ida Overgaard

Del besked

Tirsdag d.
d. 5.
5.april
april16.47
16.47
9 sek.
sek.

SLET BESKED

Opret kontakter
ud fra ukendte
telefonnumre.

Mandag d. 25.
25. april
april 08.19
08.19
2 sek.
sek.

Rasmus
Rasmus Larsen
Larsen

Slet beskeder,
hvis ikke de er
låst.

+45 22
22 33
3344
4455
55

april 2016
2016
Ring tilbage

Mandag d. 25.
25. april
april 08.19
08.19
3 sek.
Send SMS

Lås beskeder for ikke
at komme til at slette
dem.

100%

Telefonsvarer
Telefonsvarer

+45 22
2233
3344
4455
55

Emilie
Lorenzen
Emilie Lorenzen

LÅS

06:00

YouSee

Telefonsvarer
Telefonsvarer

Send SMS
Rasmus
Rasmus Larsen
Larsen
Tirsdag d.
d. 5.
5.april
april16.47
16.47
9 sek.
sek.

Opret kontakt
+ 45 66
66 77
7788
8899
99

DEL BESKED

Mandag d. Del
4. april
14.25
april
14.25
besked
3 sek.

Lås besked

Jens
Jens Rørbech
Rørbech

Fredag d. 1.april
1.april 12.48
12.48
3 sek.

Slet besked

Rasmus Larsen

Rasmus Larsen

Tirsdag d. 5. april 16.47

Tirsdag d. 5. april 16.47

Android

iOS

Fortryd

Hver talebesked har sin egen menu med en række muligheder for at administrere beskeden.
Menuen giver mulighed for hurtigt at ringe tilbage eller sende en SMS til det nummer, der har
lagt en besked på telefonsvareren. Du kan også dele talebeskeden via eksempelvis e-mail
eller et socialt netværk. Derudover er det nemt at oprette en ny kontakt i telefonbogen ud fra
en besked på telefonsvareren, hvis du har givet app’en adgang til telefonbogen.
Ønsker du ikke længere at have beskeden liggende i din Visual Voicemail, kan du slette den.
Lås beskeden hvis du vil være sikker på ikke at komme til at slette den.
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Skift mellem telefonnumre

AKTIVT NUMMER
Klik på aktivt nummer
for at skifte nummer.

06:00

YouSee

100%

Vælg mobilnummer

Telefonsvarer
Telefonsvarer
+45 22
22 33
3344
4455
55

+45 44 55 66 77

april 2016
2016

Emilie Lorenzen

Emilie
Lorenzen
Emilie Lorenzen

Mandag d. 25.
25. april
april 08.19
08.19
3 sek.

+45 22 33 44 55
Helene Hedegaard

Idamobilnummer
Overgaard
Vælg

Tilføj nummer

Mandag d. 25.
25. april
april 08.19
08.19
2 sek.
sek.

+45 44 55 66 77
Emilie Lorenzen

Oversigt over dine
Visual Voicemail
numre.

SKIFT

Rasmus
Rasmus Larsen
Larsen
Tirsdag
d.
5.
16.47
d.22
5.april
april
16.47
+45
33 44
55
9 sek.
sek.

Helene Hedegaard

+ 45Tilføj
66
88
66 77
77
8899
99
nummer

Mandag d. 4. april
april 14.25
14.25
3 sek.

Jens
Jens Rørbech
Rørbech

Fredag d. 1.april
1.april 12.48
12.48
3 sek.

Rasmus Larsen

Tilføj nemt endnu et
telefonnummer.

TILFØJ

Tirsdag d. 5. april 16.47

Android

iOS

Med Visual Voicemail app’en kan du logge ind med flere telefonnumre ad gangen og nemt
skifte mellem disse via top-menuen. Det er særdeles brugbart, hvis du eksempelvis har
både en privat mobil og en arbejdsmobil. Med app’en kan du aflytte telefonsvareren for
begge mobiler, uanset hvilken mobil, du benytter app’en på.
Derudover er det nemt at logge ind med flere numre, og man kan også nemt logge ud med
et nummer.
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Søgning

SØG

SØGEORD

Klik på søg-ikonet
for at søge i dine
beskeder.

Søg både efter navn
og telefonnummer.
Telefonsvarer
Telefonsvarer
+45 22
22 33
3344
4455
55

april 2016
2016

l
april 2016

Emilie
Lorenzen
Emilie Lorenzen

Mandag d. 25.
25. april
april 08.19
08.19
3 sek.

Ida Overgaard

Mandag d. 25.
25. april
april 08.19
08.19
2 sek.
sek.

Emilie Lorenzen
Mandag d. 25. april 08.19
3 sek.

Rasmus Larsen
Tirsdag d. 5. april 16.47
9 sek.

Rasmus
Rasmus Larsen
Larsen

Tirsdag d.
d. 5.
5.april
april16.47
16.47
9 sek.
sek.

+ 45 66
66 77
7788
8899
99

Mandag d. 4. april
april 14.25
14.25
3 sek.

Jens
Jens Rørbech
Rørbech

Fredag d. 1.april
1.april 12.48
12.48
3 sek.

Rasmus Larsen
Tirsdag d. 5. april 16.47

iOS & Android

iOS & Android

Du kan nemt søge i dine beskeder på telefonsvareren. Du skal blot klikke på søg-ikonet
i top-menuen, som vil dirigere dig til søgeskærmen, hvor du kan søge efter navn og
telefonnummer.
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Indstillinger

TELEFONSVARER
PUSH
NOTIFIKATIONER
Modtag push
notifikation,
når du får en ny
voicemail.

Slå din telefonsvarer
fra, hvis ikke
du ønsker
talebeskeder.

Indstillinger

06:00

YouSee

100%

Indstillinger
Telefonsvarer slået til

Telefonsvarer slået til
Telefonsvarer
Telefonsvarer
Modtag notifikationer

Modtag notifikationer
Push-notifikationer er slået til

Push-notifikationer er slået til

Optag en
velkomsthilsen.

Modtag SMS notifikationer
Push-notifikationer er slået til

Modtag SMS når du får
ny talebesked.

Velkomsthilsen
Indstillinger for velkomsthilsen på telefonsvareren

Ringetid

SMS
NOTIFIKATIONER

Modtag SMS notifikationer
SMS notifikationer er slået til

15 s

Antal sekunder før telefonsvarer

5

10

15

20

Velkomsthilsen

25

30

Antal sekunder før
telefonsvarer.

Indstillinger for velkomsthilsen på telefonsvareren

RINGETID

Indstillinger

15s

Ringetid

Brug kun Wi-Fi
Alle dataforbindelser bruges

Hent kun
talebeskeder
via Wi-Fi.

5

Adgang til kontakter
Vis navne og billeder på talebeskeder

Vis navne og
billeder på
talebeskeder.

WI-FI

10

15

20

25

30

Antal sekunder før telefonsvarer

Indstillinger

KONTAKTER

Android

iOS

Modtag besked om nye talebeskeder, ved at slå SMS og Push notifikationer til og indtal din
egen personlige velkomsthilsen til din telefonsvarer. Såfremt telefonsvarer er slået til, kan
du indstille ringetiden i sekunder før din telefonsvarer aktiveres. Dette gøres ved at trække
den røde indikator.
Din smartphone vil automatisk hente nye talebeskeder ned uanset hvilken dataforbindelse,
du bruger. Aktivér “Brug kun Wi-Fi” for kun at hente talebeskeder via en Wi-Fi forbindelse.
Slå kontakter til for at tilgå din smartphones telefonbog og dermed gøre dine talebeskeder
mere personlige med navne og billeder.
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Indstillinger

06:00

Operatør

100%

Telefonsvarer slået til

Vis navne og billeder på talebeskeder

Telefonsvarer slået til

Afspil beskeder via
telefonens højtaler.

Brug kun Wi-Fi

Oversigt over
godkendte enheder.

Afspil via højtaler

Alle dataforbindelser bruges
Beskeder afspilles via telefonens højtaler

Adgang til kontakter
Vis navne og billeder på talebeskeder

HJÆLP

Afspil via højtaler
Beskeder afspilles via telefonens højtaler

ENHEDER

100%

Indstillinger
Indstillinger

Indstillinger

HØJTALER

06:00

YouSee

Support

Ring eller skriv
til kundeservice.

Support
Hjælp

Konto og sikkerhed
Godkendte enheder

Hjælp

Gennems hvilke enheder og apps, du er logget ind på med
dee nummer

Konto og sikkerhed

Godkendte enheder
Beskeder afspilles via telefonens højtaler

Gendan gammel telefonsvarer

Gendan gammel telefonsvarer

Gendan din gamle
telefonsvarer.

Du vil ikke længere kunne bruge den visuelle voicemail

Du vil ikke længere kunne bruge den isuelle
voicemail

+45 22 33 44 55

Log ud

Log ud
+45 22 33 44 55

GENDAN

Log dit telefonnummer ud
af app’en.

LOG UD

Android

iOS

Skift mellem din smartphones højtalere, hvis du eksempelvis ønsker at aflytte dine
talebeskeder via højtaleren frem for ørestykket. Gennemse og administrér de enheder, som
du har givet adgang til din Visual Voicemail under “Godkendte enheder”.
Ønsker du ikke længere at anvende Visual Voicemail, kan du gendanne din gamle
telefonsvarer ved at klikke på “Gendan gammel telefonsvarer”. Du kan også nemt logge
ud af din Visual Voicemail på de enkelte enheder. Vil du logge enheden på igen, skal du
igennem opsætningen af din Visual Voicemail igen.
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Indstillinger

Tilladelser

Tilbage til YouSee Voic...

06:00

MIKROFON

100%

KONTAKTER
Giv app’en adgang
til dine kontakter.

Giv app’en adgang
til mikrofonen.

OPDATER APPS
Opdater automatisk.
Tillad notifikationer.

MEDDELELSER
Slå mobil-data til.

MOBIL-DATA

iOS

På iOS enheder er det nødvendigt at slå push-notifikationer til og fra via settings på din
smartphone. Du vil derfor blive dirigeret til indstillinger for at foretage denne handling. Her
er det også muligt at give app’en adgang til din smartphone’s kontakter og mikrofon. Tillad
opdatering af apps i baggrunden for at aktivere automatisk opdatering af app’en.
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Indtal velkomsthilsen

OPTAG HILSEN
Indtal din egen
personlige
velkomsthilsen.

06:00

YouSee

100%

Velkomsthilsen

Velkomsthilsen

Ny velkomsthilsen

Ny velkomsthilsen

AFSPIL HILSEN

Optag hilsen
Indtal personlig velkomsthilsen

Nuværende velkomsthilsen

Optag hilsen
Indtal personlig velkomsthilsen

Lyt til din
nuværende
velkomsthilsen.

Nuværende velkomsthilsen
Afspil hilsen
Lyt til nuværence velkomsthilsen

Afspil hilsen
Lyt til nuværende velkomsthilsen

Slet hilsen

Slet hilsen

Fjern nuværende velkomsthilsen

Fjern nuværende velkomsthilsen

Slet din aktuelle
velkomsthilsen.

SLET HILSEN

Android

iOS

Erstat din automatiske telefonsvarers velkomsthilsen med din egen personlige indtalte
velkomsthilsen. Start indtaling af din velkomsthilsen under menupunktet “Velkomsthilsen”.
Herefter kan du til enhver tid aflytte og slette din nuværende velkomsthilsen.
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Indtal velkomsthilsen

Optag velkomsthilsen

00:00:00

Optag velkomsthilsen

Optag velkomsthilsen

00:02:84

00:04:76
GEM

AFSPIL

Aktivér din
velkomsthilsen.

Lyt til din
velkomsthilsen.

Afspil

Optag igen

Gem

START

STOP

OPTAG IGEN

Start indtaling af din
velkomsthilsen.

Afslut din
velkomsthilsen.

Start indtaling af ny
velkomsthilsen.

iOS & Android

Start indtalingen af din velkomsthilsen ved at klikke på den røde knap. En timer vil tælle
op og dermed indikere længden på din velkomsthilsen. Du kan nemt aflytte og gemme din
indtalte velkomsthilsen efterfølgende. Hvis ikke du er tilfreds kan du trykke “optag igen”, og
proceduren vil starte forfra.
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FAQ
Hvor kommer kontakterne fra?

App’en kan læse kontakter fra enhedens
telefonbog. Det er særdeles brugbart, hvis du
modtager en besked fra en person, du kender, og
har i din telefonbog. Her vil kontaktens navn og
billede fra telefonbogen fremgå i app’en.
Kan man aflytte beskeder på Wi-Fi?

Ja. App’en kræver en dataforbindelse, men er
ikke begrænset til en mobildataforbindelse, som
alle smartphones har i dag. Du kan derfor også
aflytte talebeskeder via Wi-Fi, uanset om det er
derhjemme, på arbejdspladsen eller på en café i

Hvad er minimum og maksimum længden på mine
talebeskeder?
Hvis talebeskeden ikke indeholder nogen form
for lyd de første 15 sekunder, vil beskeden ikke
blive gemt. Ligeledes vil der være en maksimal
varighed på 240 sekunder, således at du ikke får
foretaget uhensigtsmæssige lommekald med en
lang varighed.
Hvorfor forsvinder afspilningsbaren så hurtigt
ved afspilning?

Dette kan skyldes at talebeskeden er af meget

Hvad sker der hvis min mobil bliver stjålet?

kort varighed. Hvis talebeskeden tilmed er næsten
lydløs, vil det virke som en systematisk fejl, hvilket
sandsynligvis ikke er tilfældet.

Du kan tage kontakt til kundeservice, som kan
sørge for, at adgangen til app’en bliver trukket
tilbage. Således har andre ikke adgang til
private talebeskeder via app’en på den stjålne
mobiltelefon.

Kunden kan yderligere se beskedens varighed
på selve beskeden. Hvis talebeskeden ikke
indeholder nogen form for lyd de første 15
sekunder, vil beskeden ikke blive gemt.

Kan jeg vende tilbage til min tidligere telefons-

Hvorfor stopper min velkomsthilsen med at op-

varer?

tage efter 120 sekunder?

Ja, du kan altid vende tilbage til den gamle
telefonsvarer. Det sker gennem en funktion i
app’en. Du skal dog være opmærksom på at
beskeder, der er modtaget ved brug af Visual
Voicemail, ikke vil være tilgængelige på den
tidligere telefonsvarer.

Din velkomsthilsen må højest vare 120 sekunder,
således at du ikke får optaget en uhensigtsmæssig
lang velkomsthilsen.

udlandet.

Hvorfor kan jeg ikke afspille/slette min nuværende velkomsthilsen?

Hvis ikke “nuværende velkomsthilsen” er aktiv i
menuen, betyder dette at du endnu ikke har indtalt
en velkomsthilsen eller at du har glemt at gemme
din velkomsthilsen efter indtaling.

Hvorfor kan jeg ikke høre mine talebeskeder?

Dine beskeder afspilles som standard via
telefonens ørestykke. Du skal derfor lytte til dem,
ved at holde telefonen op til øret, som når du
snakker i telefon. Ønsker du i stedet at aflytte dem
via telefonens højtaler, kan du slå det til under
indstillinger i app’en. Har du slået højtaler til, skal
du ligeledes huske at skrue op for lyden for at høre
dine talebeskeder.
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FAQ
Hvor meget data bruger app’en?

Hvordan ændrer jeg app’ens sprog fra dansk til

Talebeskeder hentes som lydfiler i app’en.
Lydfilerne er komprimerede og app’en har således
et begrænset dataforbrug.

engelsk?

Lydfilerne fylder 4 KB per sekund. En gennemsnitlig
besked varer 10-15 sekunder og fylder dermed
omkring 50 KB. Lydfilerne hentes først når man
klikker på en besked for at aflytte den. Man har
altså først et dataforbrug, når man aktivt vælger at
afspille en besked.
Kan man tilbagetrække app’ens adgang?

App’en indeholder en funktion, der giver et
overblik over hvilke enheder, der har adgang til din
telefonsvarer og beskeder. Herfra kan du til enhver
tid tilbagetrække en given enheds adgang. Det er
især brugbart, hvis du har fået stjålet din telefon.

App’en understøtter flere sprog og app’ens
brugerflade tilpasses automatisk ud fra
systemsproget. Det betyder at tekster samt
formatering af dato og tid vises på engelsk, hvis
du har indstillet din smartphone til engelsk.
Hvorfor er der ikke lyd på min talebesked?

Som standard er telefonen sat til at afspille
talebeskeder via telefonens ørestykke. Derfor
skal man have telefonen tæt ved øret for at kunne
høre beskeden. Denne indstilling kan nemt
ændres under indstillinger i app’en, hvis kunden
ønsker at afspille beskeder via telefonens højtaler
eller bluetooth f.eks. til et headset eller i bilens
højttalere, når man er på farten.
Hvorfor kan jeg ikke slette min talebesked?

Kundeservice vil ligeledes kunne hjælpe med at
tilbagetrække adgang fra en enhed.
Hvordan logger jeg ud med ét af mine telefon-

Dette kan skyldes, at du har låst beskeden. For at
kunne slette en talebesked skal beskeden være
låst op. Du kan låse beskeden op via beskedens
egen menu.

numre?

Du skal vælge det nummer du ønsker at logge ud
til at være din aktive telefonsvarer. Dernæst kan du
via indstillinger logge det pågældende nummer
ud.

Hvorfor er alle mine tidligere talebeskeder
slettet?

Talebeskeder, du har modtaget før du er blevet
Visual Voicemail bruger, vil ikke blive overført til
app’en.

Hvor mange talebeskeder kan jeg have liggende?

Der er ingen begrænsning på hvor mange beskeder
du må have liggende på din Visual Voicemail. Der
vil heller ikke være nogen levetidsbegrænsning
på dine beskeder.

Hvis du tidligere har anvendt Visual Voicemail,
men har valgt at gendanne din gamle voicemail,
er alle dine talebeskeder blevet slettet permanent.
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