TDC Scale

Guide

- til ændring af åbningstider
ved oprettelse af midlertidige
lukketidspunkter (feriesvar)

Udarbejdet i samarbejde med

TDC Scale
Målgruppe
Denne vejledning er for telefoniansvarlige, der kun sjældent rettet i åbningstider og har et
begrænset kendskab til daglig administration af TDC Scale.
Forudsætninger
Vejledningen er tiltænkt de TDC Scale kunder, som har en ”standard” opsætning.
Afgrænsninger
Brug af menuvalg
Denne vejledning dækker ikke TDC Scale-kunder, der anvender Menuvalg.
Har du menuvalg, så se sidste punkt (Hvis du vil vide mere) for hjælp til ændring af dine
åbningstider.
Indtaling af ny / ændring af lukkebesked (Natsvar)
Denne vejledning beskriver ikke hvordan du indtaler en ny besked, der skal afspilles, når du
holder lukket.
Vil du vide, hvordan du indtaler en ny besked, så se sidste punkt (Hvis du vil vide mere) for
hjælp til indtaling af en ny besked.
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Før ”Ferie”
Dette afsnit beskriver hvordan du Trin for Trin ændrer dine åbningstider når du skal holde
ekstraordinært lukket.
Log ind i TDC Selvbetjening Erhverv
Du skal ændre dine åbningstider via TDC’s hjemmeside.
Log ind på:
tdc.dk/selvbetjeningerhverv
Du får nu vist et login-billede, der kan se ud som dette:

Oplever du problemer med at anvende dit brugernavn og password, så kontakt TDC
Erhverv Selvbetjening på 80 80 01 60 – Tast 2
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Find dine nuværende åbningstider
Når du har logget ind i TDC Selvbetjening Erhverv, skal du finde det menupunkt, som leder
dig til dine åbningstider i forbindelse med TDC Scale.
Find i venstre side menupunktet

IP Telefoni Scale >> Scale SystemWeb

Klik på knappen for at åbne Scale SystemWeb.
Du finder dine åbningstider under punktet Tidsplaner.

Klik på skærmpunktet Tidsplaner.
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Tidsplaner – vælg ’Natsvar’
Du ser nu en oversigt over de tidsplaner, som TDC Scale anvender til at styre dine åbningstider. Det kan være, at du har flere tidsplaner. Denne vejledning er kun rettet mod brug af
tidsplanen ’Natsvar’.

									

Klik på rediger

Du vil nu se de tidspunkter som du normalt holder lukket.
Du kan selvfølgelig have andre tidspunkter end dem, som fremgår af skærmbilledet neden
for. Det kan også være at dit skærmbillede ser helt anderledes ud, men det betyder ikke
noget, da du skal tilføje et nyt punkt, som overlapper de eksisterende tidspunkter.

Klik på tilføj
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Tilføj en ekstra lukkeperiode (feriesvar)
Du får nu et nyt skærmbillede, hvor du skal udfylde de tomme felter med dine nye lukketidspunkter.
Bemærk: Det er tidsrummet, hvor du holder lukket, der skal angives!

* Den tekniske løsning hos TDC betyder, at TDC Scale anvender de tidspunkter, hvor du holder lukket.

Udfyld felterne og klik OK.
Vejledning til udfyldelse af felter
Hændelsesnavn:	Her skriver du en kort beskrivelse af årsagen til at I holder ekstraordinært lukket.
Startdato:	Her vælger du den sidste dag, som I holder åbent (før ferie eller
andet). Hvis du selv taster datoen, SKAL du udfylde feltet på samme
måde som vist. Vi anbefaler, at du bruger kalenderen til at vælge den
rette dato (klik på det lille kalendersymbol ved siden af feltet).
Startklokkeslæt:	Indtast det klokkeslæt hvor Jeres telefoner skal lukkes på den
sidste dag.
Heldagshændelse:
Du skal IKKE udfylde dette felt.
Slutdato:	
Her vælger du den første dag, som I holder åbent (Efter ferie eller
andet). Hvis du selv taster datoen, SKAL du udfylde feltet på samme
måde som vist. Vi anbefaler, at du bruger kalenderen til at vælge den
rette dato (klik på det lille kalendersymbol ved siden af feltet).
Slutklokkeslæt:
Indtast Jeres åbningstidspunkt på den første dage efter ferien.
Gentagelsesmønster: Du skal IKKE ændre dette felt (Den skal stå på Aldrig)
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Resultat – Sådan ser det ud
Når du har klikket OK, så vil du kunne se om du har ændret dine åbningstider og fået tilføj
et de nye lukkeperioder korrekt.

Du kan nu se den nye ekstraordinære lukketid, der fremgår af oversigten sammen med
dine normale lukkeperioder.
Ekstra lukkeperiode er nu oprettet
Og har ændret dine åbningstider ved at tilføje en ekstra lukkeperiode. Du kan nu lukke din
browser.
På næste side kan du se, hvordan du fjerner ekstra lukkeperiode (feriesvar), så dine
normale lukkeperioder fungerer igen.
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Efter ”Ferie” - Vend tilbage til normale lukkeperioder
Dette afsnit beskriver hvordan du Trin for Trin ændrer dine åbningstider tilbage til de normale tidspunkter.
Log ind i TDC Selvbetjening Erhverv
Du skal ændre dine åbningstider via TDC’s hjemmeside.
Log ind på:
tdc.dk/selvbetjeningerhverv
Du får nu vist et login-billede, der kan se ud som dette:

Oplever du problemer med at anvende dit brugernavn og password, så kontakt TDC Erhverv
Selvbetjening på 80 80 01 60 – Tast 2
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Find dine nuværende (ændrede) åbningstider
Når du har logget ind i TDC Selvbetjening Erhverv, skal du finde det menupunkt, som leder
dig til dine åbningstider i forbindelse med TDC Scale.
Find i venstre side menupunktet

IP Telefoni Scale >> Scale SystemWeb

Klik på knappen for at åbne Scale SystemWeb.
Du finder dine åbningstider under punktet Tidsplaner.

Klik på skærmpunktet Tidsplaner.
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Tidsplaner – vælg ’Natsvar’
Du ser nu en oversigt over de tidsplaner, som TDC Scale anvender til at styre dine åbningstider. Det kan være, at du har flere tidsplaner. Denne vejledning er kun rettet mod brug af
tidsplanen ’Natsvar’.

								

Klik på rediger

Slet den ekstra lukkeperiode
Når du har valgt tidsplanen ’Natsvar’, skal du slette det punkt, hvor du har angivet dine
ekstra lukkeperioder.

Marker den ekstra lukkeperiode ved at
sætte et ”flueben” i feltet ud for beskrivelsen.
Dine åbningstider vender tilbage til ”normaltilstand”, når du trykker anvend.
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Resultat – Sådan ser det ud
Når du har klikket Anvend, så vil du kunne se om du har ændret dine åbningstider tilbage
til det normale.

Du er nu færdig…
Og har ændret dine åbningstider tilbage til normal. Du kan nu lukke din browser.

11

Kundeservice
Internet
TDC A/S


80 80 80 90
tdc.dk/erhverv
Teglholmsgade 3
0900 København C

TDC A/S, København, CVR 14 77 39 08, Communication/MC, 8441.1207. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

Vil du vide mere?
Har du brug for yderligere hjælp til
at få ændret dine lukketider eller har
du andre spørgsmål til brugen af
TDC Scale, så kontakt:
• TDC Erhverv på 80 80 80 90
• Din lokale TDC Partner
• TDC’s uddannelsespartner: 100%
Telecom på 70 27 12 72

