
 

 

Ny Sentralbordløsning 

Fortell dine kunder og kollegaer hvor du går! 

 Eigersund kommunes sentralbordløsning 

 

Hvorfor innføre 

fraværsregistrering 

ved hjelp av Trio? 

 

Høyere servicegrad: 

“Vi ønsker å gjøre 

organisasjonen til en 

mer bruker- og 

serviceorientert 

virksomhet. Et viktig 

virkemiddel er 

innføring av 

telefonistøttesystem 

som bidrar til at det er 

enkelt å både være og 

bli ”kunde” av 

Eigersund kommune. ” 

 

Økt effektivitet: 

o Færre telefoner som 

ringer forgjeves.  

o Sentralbordet vet 

hvor alle er 

o Du kan selv sjekke 

andres status! 

 

 

Har du opplevd at det 

bare ringer og ringer 

når du henvender deg 

til en kundekontakt i 

et firma?  

 

Eller at du blir overført 

til sentralbordet som 

ikke vet hvor 

vedkommende er? 

IKKE LA DINE 

KONTAKTER 

OPPLEVE DET SAMME 

NÅR DE FORSØKER Å 

RINGE DEG! 

 

 

 

Eigersund kommune har en 

sentralbordløsning som gir god oversikt! 

For å kunne gi god service til eksterne og interne må sentralbordet ha 
oversikt over status på ansatte, samt en oversikt over hvem som gjør 
hva. 

For å gjøre dette mulig må alle 
melde fra hvor de går, og når 
de er tilbake.           

I tillegg må en overføre 
telefonen til sentralbordet når 
en ikke kan svare. 

 Hvordan skal vi få til dette? 

 Er det et nytt system jeg må 
lære meg?  

 Må jeg taste koder på telefon-
apparatet? 

Vi har anskaffet Trio for å gjøre 
fraværsmarkering så enkelt 
som mulig 

o Bruk Outlook kalenderen som før  
- og helst enda mer! 

o Angi fravær v.h.a. trebokstavskoder i dine Outlook avtaler.  

I Emne-feltet skriver du inn en trebokstavers kode for 
fraværsmeldingsårsaken (LUN, MØT og så) fulgt av et kolon (:) hvis du vil at 
telefonen skal lukkes eller et semikolon (;) hvis du vil ha den åpen. Etter 
(semi-)kolonet skriver du inn eventuell annen informasjon du anser 
hensiktsmessig (MØT: Tilbake kl. 14). All denne informasjonen vil overføres 
til Trio. 

o Velg selv om telefonen skal være stengt eller åpen.   

o KOLON (:) etter fraværskoden = steng telefonen  

o SEMIKOLON (;) etter fraværskoden = la telefonen være åpen 

o Med "stengt" mener vi at telefonen settes over til sentralbordet som kan 
hjelpe innringeren med informasjon om når du er tilbake, eller sette over 
til andre som kan hjelpe. 

Åpne internnummeret 

Via kalenderen: Fjern trebokstavers koden fra Emne-feltet, så vil telefonen 
åpnes. Hvis du ikke vil beholde den aktuelle oppføringen fra kalenderen, er 
det enkelt å fjerne den ved å høyreklikke på oppføringen og velge Slett fra 
menyen. 

Fraværskodene finner du på neste side i denne 

veiledningen. 



 

 

Trio PresentOffice  

Fraværsmarkering via Exchange kalenderen. 

Oktober 2009 Ansvaret for fraværsmarkering ligger hos hver enkelt! 

 

Fraværskoder i Trio: 

 

LUN 

Lunsj / Lunch 

GFD 

Gått for dagen  

AHF 

Arbeider Hjemmefra  

MØT 

Møte  

TJR 

Tjenestereise   

DEL 

Deltid  

FER 

Ferie  

PER 

Permisjon  

UTE 

Ute (Straks tilbake)  

SYK 

Syk  

ANN 

Annet  

 

Husk: 

: (kolon)  

 = stenge tlf 

; (semikolon)  

 = tlf åpen 

 

Dette gjelder alle ansatte som har Outlook. De som deler telefon må 
fraværsmarkere seg ved hjelp av Outlook, Trio PresentOffice web klient eller 
ved å melde fra i sentralbordet som kan registrere fraværet om du har glemt 
det og allerede gått fra kontoret. 
 

- Åpne kalenderen og marker den aktuelle dagen 
- Velg ny avtale (knapp øverst til venstre i skjermbildet) 
- Tast inn fraværskoden og : eller ; deretter legger du inn annen informasjon 
om aktiviteten. 
- Lagre og lukk avtalen. 
 
Her er fraværskodene: 
 

Icon Kode Eksempel: tekst etter kolon/semikolon 
er kun eksempel! 

 

LUN LUN: Er tilgjengelig i kantinen. 

 

GFD GFD: Går tidlig i dag. 

 

AHF AHF: Er tilgjengelig på mobil telefon 

 
MØT MØT: Ledermøte på Forus, er tilgjengelig på 

mobil i reisetiden. 

 

TJR TJR: Skal på kurs til Oslo, men tar imot 
beskjeder via epost og sms. 

 

DEL DEL: 50% stilling 

 

FER FER: Er helt utilgjengelig! 

 
PER PER: Studiepermisjon 

 

UTE UTE: Er på befaring på Holan, vennligst ikke 
forstyrr.  

 
SYK SYK: Sykt barn 

 

ANN Annet; Sorterer papirer på kontoret. Kan 
forstyrres. 

 

Telefonen blir åpnet automatisk når tilbake tidspunktet inntrer.   

Er du tilbake før tiden kan du selv annullere fraværet, ved å endre 
avtalen i kalenderen. 

 

Vennligst ta kontakt med sentralbordet for hjelp om du lurer på 

noe, internt telefon nummer: 80 00 eller 80 94. 

 


