En ny telefonlista, för enklare och mer användarvänlig hantering av kontaktuppgifter i
organisationen. Sidan är http://telefoni.itteamet.se/BluStarWeb/


I det stora sökfältet skriver du in namnet på den person du söker. Du kan söka på för- och/eller efternamn, i
vilken ordning du vill. Det går även bra att söka på delar av namnet, då det är progressiv sökning, förslagen
kommer upp medans du skriver.



Du kan även kombinera ditt sök med en titel, ett sökord eller enhet. För att kunna söka på titel krävs att du
kryssar i ”sök ämne”, när du klickar på pilen vid sök-knappen:



Söker du ”IT-teamet” kommer samtliga avdelningar på den förskolan, samt de personer som hör till den
organisationen.

Du får fram en lista på alla resultaten i sin sökning. Du kan när som helst förfina din sökning, eller göra en ny sökning
i sökfältet. För att få mer information om personen klickar du på namnet.
Information om närvaro och vidarebefodring visas på flera ställen i systemet

Telefonlistan i mobila enheter

Telefonlistan fungerar nu även i din mobila enhet och även i externa nätverk. Detta gör att du alltid kan få fram
telefonnummer inom organisationen i din mobil, oavsett var du befinner dig.
Enklast sparar du länken på din hemskärm, så att den ligger som en app.



Öppna ett nytt internetfönster på din mobiltelefon och gå till adress
http://telefoni.itteamet.se/BluStarWeb/Start



Du loggar in med din anknytning och ditt lösenord (har du inte valt ett lösenord är det blankt eller din
anknytning).



För iPhone användare - Klicka på



För android användare – klicka på de tre prickarna uppe i högra hörnet och välj lägg till på startskärmen

och välj lägg till på hemskärmen

Sökfunktionen i telefonlistan fungerar på samma sött som i datorn. När du har hittat det nummer du söker kan du
klicka på det och välja att ringa upp direkt.

