
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

Tel-Info 3.0 
 
 
 

Handbók 
 
 
 
 
 

Tölvubankinn h.f. 
Sundaborg 1 

Reykjavík 
Sími 595 0000 
www.tbank.is 



Telinfo 3.0 

Tölvubankinn hf.  2

Efnisyfirlit 
  Bls. 
Almennt um kerfið. ................................ ................................ ................................ ................................ ...............4 

Spurt & Svarað ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... 4 

Tel-Info 3.0   Aðalvalmynd ................................ ................................ ................................ ................................ ..8 

Skýrslur. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..8 
Skýrslusmiður…. ................................ ................................ ................................ ................................ ................8 

Bakgrunnur ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... 8 
Takkar í efri röð: ................................ ................................ ................................ ................................ .............9 
Opna:................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 9 
Vista: ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 9 
Listi: ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .9 
Skýrsla: ................................ ................................ ................................ ................................ ......................... 13 
Graf: ................................ ................................ ................................ ................................ .............................. 14 
Dálkar: ................................ ................................ ................................ ................................ .......................... 14 
Sía: ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 15 

Sérstakar skýr slur ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 21 
Símtæki….. ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 21 
Deildir…. ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... 22 
Verkefni…. ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 23 
Dagsetningar.. ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 24 

Viðhald. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 25 
Símtæki. ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 25 
Deildir. ................................ ................................ ................................ ................................ .............................. 27 
Starfsmenn. ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 28 
Verkefni. ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 29 
Símanúmer. ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 30 
Símanúmerahópar ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 32 
Notendur ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 33 
Nöfn ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .. 35 
Kerfi. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ . 37 

Gjaldatöflur/Taxtar: ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 39 
Símsvæði................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 39 
Taxtar í símsvæði ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 40 

Símstöð. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 43 
Almennt ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 43 
Stýrikóðar ................................ ................................ ................................ ................................ ......................... 45 
Svæði................................ ................................ ................................ ................................ ................................ . 46 
Afrita símstöð ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 47 
Virkar Símstöðvar ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 48 
Flytja inn ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 49 
Flytja út ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 50 

Færslur. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 51 

Lesa Inn Gögn ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 54 

Tel-Recorder ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 55 
Lýsingar á hnöppum ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 55 
Uppsetning ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 56 

COM Port ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 56 
TCP/IP Server ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 57 



Telinfo 3.0 

Tölvubankinn hf.  3

TCP/IP Client ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 57 
Vinnsluáætlun ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 59 

Áætla Verk... ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 60 
Stillingar fyrir frálag. ................................ ................................ ................................ ................................ ... 60 
Nýtt verk. ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... 61 

Skoða Vinnsluferla... ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 67 



Telinfo 3.0 

Tölvubankinn hf.  4

 
 

Tel-Info útgáfa 3.0 
 
 

Almennt um kerfið. 
 
Tel-Info samanstendur af nokkrum sjálfstæðum forr itum.  
 

1. Tel-Recorder sér um að  lesa gögn um símnotkun ina frá símstöðinni og skrifa þau 
í textaskrá.  Þetta forrit þarf alltaf að vera í gangi.  

 
2. Tel-Scheduler sér um uppfærslur gagna inn í gagnagrunn kerfisins úr textaskr á 

þeirri sem verður til við innlestu r frá símstöð inni. Einnig sér þetta forrit um að 
keyra skýrslur/lista eftir fyrirfram ákv. vinn sluáætlun sem sett hefur verið upp. 
Hægt er að láta forritið senda skýrslurnar sem E -mail, setja þær út í skrá eða senda 
þær með FTP-skráaflutningi yfir á aðrar tölvur. Þetta forrit þarf alltaf að vera í 
gangi. 

 
3. Tel-Info er aðal forrit kerfisins og sér það m.a. um viðha ld skráa kerfisins, stýrir 

aðgangi o.fl. Einnig er í þes su forriti settar upp skýrslur og listar til útprentunn ar 
eða sendingar með E -mail. Hægt er að vista fyrirspurnir til að nota síð ar eða láta 
Tel-Scheduler sjá um keyrslu þeirra. 

 

 

Spurt & Svarað 
 
Eftirtaldar spurningar hafa komið upp á  kynningum og í fyrirspurnum. Mikill áhugi er hjá 
notendum kerfisins að fá sem flestar upplýsin gar út úr kerfinu og var því ákveðið að safna 
sama spurningum og svara þeim á sem auðveldastan hátt.  
Athugið að vinnslugeta símstöðv a er mismunandi, því getur verið að einhver svörin vi ð 
spurningum gildi ekki fyrir þína símstöð.  
 
Hvað þarf stóra tölvu til að not a Tel-Info og hvað ræður kerfið við stórar skrár?  
Það fer nú allt eftir stærð fyrirtækisins, þ.e.a.s. fjöldi símtækja, sem eru í notkun. Venjuleg  
PC-pentium +200Mhz  tölva dugar vel fyrir þessa notkun . T.d. 50 – 100 s ímtækja 
fyrirtæki notar 2GB diskapláss.  Tö lvubankinn prufaði kerfið á 16.160.832 færslur (risa 
fyrirtæki) og þu rfti til þess  8GB diskapláss.   
 
Hvernig tengist Tel -Info kerfið símstöð inni? 
Það er kapall (RS-232 serialkapall) sem tengdur er f rá símstöðinn i við tölvu. Í þeirri tölvu 
les Tel-Recorder gögn frá símstöð yfir í textaskrá og síð an uppfærir Símlestur  
textaskrána yfir í gagnagrunninn.  
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Hvernig vel ég símstöð?  
Með því að velja á valmyndinni Símstöðvar  og smellið á hnappinn Virkar símstöðvar . 
Þá birtist mynd og þ ar er valin ný símstöð og einnig er v alin slóðin, sem upp lýsingarnar 
frá símstöðinni  geymast í. Það er hægt að vel ja ótakmarkaðan fjölda símstöðv a. Valdar 
símstöðvar einkennast með rauðum lit.  
 
Er hægt að tengja sama n fleiri en eina símstöð og fá upplýsingar frá þeim í einni 
fyrirspurn? 
Já, Það er hægt að ve lja ótakmarkaðan fjölda símstöðv a.  
Þær eru valdar á sama hátt og tilgreint er í Hvernig vel ég símstöð?  
Þegar fyrirspurnir eru gerðar, kemur nafn símstöðvar þar sem við á.  
 
Hvað geri ég ef kerfið kemur með athugase md um að fjöldi símtækja sé of mikill?  
Þá þarf að hafa samband við Tölvubankann og fá staðfest að viðkomandi uppsetnin g sé 
gerð fyrir þann fjölda, sem um var samið. Ef f jöldi símtækja er of mikill þá er hægt að 
kaupa viðbó t . Ef viðbót er keypt eð a fjöldi símtækja var ranglega uppsettur þá  þarf að fá 
aðgangsnúmer (fjöldi símtækja) hjá Tölvuban kanum. Breytingin er gerð með því að velja 
aðal valmynd Viðhald og farið inn á Kerfi og  skrá þar aðgangstöluna.   
 
Er hægt að vera  með fleiri en eitt tungumál í gangi?  
Já, í dag er möguleiki a ð velja íslensku, ensku og d önsku og í framtíðinni er ætlunin að 
bæta fleiri tungumálum við kerfi ð. Sérhver notandi getur valið það tungumál , sem honum 
hentar. Til að velja tungumál er valið Viðhald og farið inn á Kerfi og þar er valið 
tungumál.  
 
 
Er Tel-Info gagnagrunnurinn geymdur á “ser ver”? 
Hægt er að geyma gagnagrunninn á hvaða tölvu sem er. Algengt er að gag nagrunnurinn  sé 
vistaður á server.   
 
Geta margir notað kerfið samtímis?  
Já, sérhver notandi er með mismunandi aðgang.  
 
Er hægt að takmarka aðgang  notenda? 
Já, í dag er hægt að takmarka fyrirspurnir við þrjá möguleika. Þ.e. 1. Aðgangur að öllum 
upplýsingum. 2. Aðgangur að tiltekinni deild. 3. A ðgangur að ákveðnum notanda 
(símtæki/starfsmaður). Þessum aðgangi er stýrt með  aðgangsorðu m. 
  
Geta notendur séð hverjir hringdu og ekki náðu sa mbandi? 
Ef símstöðin s kilar færslu um þan nig símtöl (flestar símstöðvar), getur notandi hvenæ r 
sem er valið ýmsar upplýsingar um notku n sína og með al þeirra eru ósvöruð símtöl.  Hægt 
er að takmarka valið á margvíslegan h átt t.d. miðað við daga, tíma dags, símanúme r o.fl. 
 
Er hægt að útiloka ákveðin símtæki frá kerfinu?  
Já, með því velja Viðhald og farið inn á Kerfi, þar eru skráð númer símtækja í svæðið 
sem nefnist Sjálfsala r.  
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Er möguleiki að sýna ekki allt símanúmer ið, sem hringt er í eða hr ingir inn? 
Já, með því velja Símstöð og fara inn á Almennt.  Þar er skráð í svæðið Filter símanúmer, 
fjöldi stafa, sem ekki eiga að sjást.   
 
Eru gjaldatöflurnar í samræmi við gjaldatöflur Landssímans, Íslandssí ma, Tal og 
þeirra sem selja símaþjónustu?  
Já, að mestu le iti. Einhver símsvæði gætu verið í ósamræmi, en reynt er að hafa töfluna í 
samræmi við símþjónu stu sala. Þess ber þó að geta að erfitt er að greina verð á 
innanlandssímtölu m, þar sem ekki er hægt að sjá hjá hvaða símaf yrirtæki sá e r sem verið 
er að hringja í.  Einnig eru mörg fyrirtæki með sérstaka samninga um verð á ýmsum 
flokkum símtala.  
 
Er auðve lt að viðhalda gjaldatöflu?  
Það er mjög auð velt að viðhalda gjaldatöflu.  Valin er valmy nd Taxtar og þar er síðan 
valið svæði sem breyta skal. Hægt er að hafa mismunandi verð eftir tíma dags. Grunnverð 
(start verð), fast verð og sé rstaka álagningu.  
 
Ætlar Tölvubankinn að sjá um uppfærslur á gjaldatöflunni?  
Já, í framtíðinni ætlar Tölvuban kinn að uppfæra gjaldatöflur með breytingum, sem ge fnar 
eru af símþjónustu s ölum. Hægt verður að sækja nýjar gjal datöflur á heimasíðunni 
www.tbank.is gegn vægu gjaldi.  
 
Er hægt að breyta/leiðrétta gjaldatöflu og endurreikna kostnaðinn aftur í tímann?  
Já, það er gert með því að gjaldatöflunni er  breytt miðað við tiltekið tímabil.  
Síðan er farið í Færslur og þar eru valdar þær færslur sem á að en durreikna og ýtt á Sía. 
Þegar búið e r að velja þær færslur sem við á, er ýtt á Endurreikna .  
 
 
 
Er hægt að sjá hve langan tíma tók að svara sí mtölum? 
Já, hægt er að vinna á margvíslegan hátt og fá f ram ýmsar upplýsing ar. Þar á meðal er 
hægt t.d. að fá símtöl, s em tóku meira en xx sek. að svara.  Einnig er hægt að fá 
upplýsingarnar í röð á margvíslegan máta. 
  
Er hægt að búa til hóp viðskiptavina og gera ein a fyrirspurn á hópinn?  
Nei, en það er hægt að hópa saman skráða viðskiptavini í eina fy rirspurn. Það er gert með 
því að velja svæðið  símanúmer og haka við “Nota vali n símanúmer” þar eru 
viðskiptavinirnir valdir með því að h alda niðri Ctrl takkanum. Þessi aðferð er alls staðar 
notuð í kerfinu þegar velja skal fleir i en eitt skráð svæði  t.d. fleiri en eina deild , fleiri en 
einn starfsmann o.s.frv. 
 
Get ég séð  álagstoppa yfir inn/út hringingar?  
Já, algengasta yfirlitið er að velja það  tímabil sem við á, og rað a eftir “Tíma dags”. Síðan 
er valið útlitið graf og þar sér ma ður á myndræna n hátt fjölda hringinga.  
 
Er hægt að skoða  upplýsingar eftir til teknum flokkum?  
Já, það eru mjög margir möguleikar til að tengja saman ýmsa f lokka og svæði og hvort 
sem er í grafisku formi eða útprentuðum ský rslum, sundurliðaðar eða saman dregnar.  
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Er hægt að sjá hvaða s ímanúmer hringdi inn ef símtal h efur verið gefið í annan 
síma? 
Það er hægt í mjög fáum símstöðum (algjör undante kning). Ef þetta er möguleiki þá 
kemur símanúmerið í ‘yfirfærða færslu’ og er þ annig hægt að rekja “ferð” símtals.  
  
Er hægt að breyta deild á símtæki og uppfæra gögn eftir því?  
Já, eftir að bú ið er að leiðrétta deildir á símtæki/starfsmann er f arið í Skýrslur efst í 
vinstra horni og þ ar valið Færslur, í þeirri mynd, sem þar birtist er valið Sérvinnslur og 
birtist þar mynd, sem þarf að fylla í viðkomandi svæði. Í þes sum verklið er hægt að b reyta 
auk deilda, starfsmaður, símsvæði og verkefni.  
 
Hvað skal gera:  
Ef innlestur átti sér stað og ekkert uppfærðist í g agnagrunninn?  
Í þessari útgáfu (3.0) kerfisins er mjö g ólíklegt að þetta komi  fyrir, en ef svo fer hefur að 
öllum líkindum verið hróflað við slóð móttökuskráa. Þetta er hægt að skoða með því að 
hægrismella á “ikon” fyrir símlestur (neðst í hæg ra horni) og velja slóð móttökuskráa.  
 
Ef það vantar verð á útsímtöl?  
Það þarf að athuga hvort gjaldskrá sé rétt og símtal sé lengra  en 0 sekúndur. Einnig getur 
þurft að athuga stýrikóða fyri r útsímtöl, en virkni á þeim kóð um þarf að vera ‘B’. 
 
Keyri skýrslu en engin g ögn koma? 
Ef engin gögn koma þegar bú ið er að ræsa val, þarf að athuga hvort rétt hafi  verið valið. 
Ef það virðist í lagi er far ið til baka í aðalvalmynd, smellt á Færslur. Þar er hægt að  flétta 
í öllum færslum í gagnagrunninum o g athugað hvort þar séu færslur sem u ppfylla valin 
skilyrði. 
 
Tel-Recorder sækir engin gögn?  
Athuga hvort snúra milli tölvu og símstöðvar sé í sambandi o g sé óskemmd. Ef tengingar 
eru í lagi, þarf að skoða símritann og hvort hann sé stilltur á ‘ Tengt’. Ef það er í lagi, þá 
er smellt á uppsetning og athugað hvort stillingar séu réttar:  raðtengi, bitatíðni, gagnabitar, 
paraprófun og stoppbi tar. 
 
Hvernig er hægt að skilgreina frí sím töl innan fyrirtækisins? 
Algengt er að símtöl séu frí í fastlínusíma og GSM síma innan fyr irtækisins. Þes su er 
hægt að sjá við me ð því að bú a til símsvæði sem er byggt á þeim stöfum sem eru 
sameginlegir í up phafi símanúmeranna t.d. ef öll GSM númer fy rirtækisins byrja á 85222 
þá er búið til símsvæði sem er 85222  og við það er tengdur taxti sem er með verð 0 kr. 
 
Er hægt að lesa færslur inn í gagnagrunninn frá útstöð?  
Já, það er hægt. Þá þ arf að smella á Símstöð á aðalvalmyndinni og velja vir kar 
símstöðvar. Þar þarf að smella á þá símstöð sem við á og  ýta á breyta. Í svæðið Sló ði 
móttökuskráar þarf að skrá inn nafn tölvunnar sem h ýsir kerfið t.d. \\server\Telinfo 
Seinna svæðið Telinfo er nafnið sem skráð var sem Share name  þegar opn að var fyrir 
samnýtingu Tel-Info möppunnar (sjá uppsetningu útstöð var í handbók). Þegar þessar 
skilgreiningar hafa verið settar inn, eru færslur lesnar inn með  því að smella á Lesa inn 
Gögn á aðalvalmyndinni.  
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Tel-Info 3.0   Aðalvalmynd 
 
 

 
 
 

Skýrslur. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Skýrslusmiður…. 
 

 
 
Efst á myndinni er röð fellivalmynda : Skrá, Fyrir spurn, Rita og Hjálp.  
Fyrstu tvær fellivalmyndirnar ( Skrá og Fyrirspurn ) samsvara tökkunum í næs tu línu. 
Ef smellt er á Rita  má sjá Dálkar (samsvarandi takka í næstu  línu), hins vegar er boðið 
upp á að breyta bakgrunni myndarinnar. 

 
 
Bakgrunnur 
 
Hægt er að velja mismunand i bakgrunn fyrir skýrslur.  Það er gert með því að smella á 
fellivalmynd Ritla efst á myndinni og ve lja þar Bakgrunnur. Hægt er að fletta í myndinni 
með því að draga stikuna til og bakgrunnur er val inn með því að smella á það mun stur 
sem valið er. 
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Takkar í efri röð:  

 

 
 
Opna: 
 Þessi takki er til að opna listað eða skýrslu sem á ður hefur verið sett 

upp og vistuð.  
Vista: 
 Hér er hægt að vista upp setningu fyrirspurnar eð skýrslu. Gefa þarf 

skýrslunni nafn og gefa upp sta ðsetningu. Ath. einungis er vistuð 
uppsetning, en ekki gögnin í skýrslunni, þannig að ekki þýðir að 
flytja skrána yfir á aðra tölvu.  

 

 
 
Listi: 
 Hér er kallaður fram listi með þeim færslum sem vald ar hafa verið 

(sá kafla um val á færslu m hér fyrir aftan). 
 Þegar ýtt er á takkann kemur upp mynd þar sem valið er um hvort 

birta skuli allar færslur, eða draga saman á fyrri lið sem valin var í 
röðun. 
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 Dæmi: ef færslum var raðað eftir dagsetni ngu og óskað er eftir 
samandregnu m lista, þá kemur ein færsla pr. dag á listann með 
samtölu fyrir daginn. Hægt er að velja mismu nandi útreikning fyrir 
samtölur. Ef valið er að sýn a grunnfærslur koma öll símtöl sem 
uppfylla valin skilyrði á listann.  

  
Ef reikna á meðaltal t.d. verðs pr. símtal eða með atals svartíma ber að 
gæta þess að velja einungis þau símtöl á listann sem eiga saman.  
Ef valið er saman á lista útsímtöl og inn símtöl koma ómarktækar 
tölur sem með altöl. Meðaltal er reiknað út frá fj ölda símtala á 
listanum, þannig að ef einungis hluti símtala er útsímtöl með ver ði 
(innsímtöl eru ekki með  verði), verður útkoma meðalverðs pr. símtal 
eftir því. Sama á við um svartíma.  
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Senda Tölvupóst:  Ef smellt er á þennan takka er setur kerfið upp tölvupóst með  
upplýsingum sem á listanum eru. 
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Skoða sem HTML:  Einnig er hægt að láta kerf ið setja listann upp sem HT ML síðu. 
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Skýrsla: 
 Hér er kölluð fram skýrsla með þe im færslum sem valdar hafa verið 

(sá kafla um val á færslu m hér fyrir aftan). 
 Þegar ýtt er á takkann kemur upp mynd þ ar sem valið er um hvort 

skýrslan skuli prentast á pappírinn láréttan eða lóð réttan. Einnig er 
val um Grunnfærslur  sem birtir allar færslur, eða Samantekið  sem 
dregur færslur saman á fyr ri lið sem valin var í röðun . 

 Hægt er að velja mismun andi útreikning fyrir samtölur. Ef valið er að 
sýna grunnfærslur koma öll símtöl sem upp fylla valin skilyrði í 
skýrsluna. 

 Hér er hægt  að setja yfirskrift fyrir skýrsluna (sjálfgefið er það sem 
raðað er e ftir). 

 
Ef reikna á meðaltal t.d. verðs pr. símtal e ða meðatals svartíma ber að 
gæta þess að velja einungis þau símtöl á skýrsluna sem eiga saman.  
Ef valið er saman á skýrslu útsímtöl o g innsímtöl koma ómarktækar 
tölur sem með altöl. Meðaltal er reiknað út frá fj ölda símtala á 
skýrslunni, þannig að ef einung is hluti símtala er útsímtöl með verði 
(innsímtöl eru ekki með  verði), verður útkoma meðalverðs pr. símtal 
eftir því. Sama á við um svartíma.  
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Graf: 
 Hægt er að fá upplýs ingar fram sem grafi að ýta á þe nnan takka. 
 

 
 
 Hægt er að prenta grafið eða senda það sem tölvupós t. Einnig er hægt 

að breyta uppsetningu grafsins á mismunandi vegu með því að nota 
takkana efst í myndinni. Hægt að velja um við h vaða gildi grafið 
miðast, svo sem fjölda, len gd, meðaltal o.s.frv. 

 
 
Dálkar: 
 Hægt er að velja dálka eða svæði úr gagnagrunninum til að birta á 

listanum eða í skýrslunni.  
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 Einungis þarf að haka við þau svæð i sem eiga að birtast á listanum, 

eða taka hakið af ef ekki á að sýna viðkoman di svæði. 
Sía: 
   Val á færslum fyrir lista, skýrslu eða graf. 
 

 
 
Í þessari mynd eru se ttar inn forsendu r eða val fyrir lista, skýrslu eða graf. 
Með því að velja viðkoman di flipa eru kallaðar fram myndir til að velja færslur á listann.  
 
Röðun: Hér er valið í hvaða röð  færslurnar eiga að koma. Hægt er að ha fa 

samsetta röðun , þannig að fyrst er raðað eftir einu skilyrði t.d. 
dagsetningu og síðan e r hægt að raða færslum innan hverrar 
dagsetningar, með því að haka í gluggann  Síðan eftir  og vel ja þar 
önnur skilyrði t.d. tími dagsins eð a símtæki. Þau skilyrði sem hægt er 
að raða eftir eru kölluð  fram með þv í að smella á flipann hæ gramegin 
í gluggunum. Einn ig er hægt að ráða hvort færslur komi í hækkandi -  
eða lækkandi röð og á þ að við hvort röðunar skilyrðið sem er.  
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Dagsetningar:  Hægt er að velja dagsetningar eða tímabil eftir  mismunandi  leiðum. 

Ef smellt er á flipann í Tímabils  glugganum er hægt að velja um 
færslur gærdagsins, líðand i viku, mánaðar eða árs, síðustu viku, 
síðasta mánaðar eða hreinlega al lt tímabilið sem er í 
gagnagrunninum..  

 Einnig er hægt að ve lja tímabil, með því að velja dagsetningar fr á og 
til. Ef smellt er á flipann í gluggunum frá eða til kemur upp dagatal 
sem hægt er að fletta í og velja réttan dag með því að smella á 
daginn. 

 Með því að haka í gluggann Sía vikudaga  og haka síðan í glugga 
viðkomandi daga er hægt að velja færslur á ákveðinn vikudag eða 
vikudaga með því að velja fleiri daga. Með sömu aðferð er hægt að 
velja ákv. mánuði.  

 . 

 
 
Símtæki: Hér er hægt að velja símtæki frá og til, eða haka í gluggann Nota 

valin símtæki  og velja síðan af listanum þar fyrir neðan. Ef velja á 
fleiri en eitt símtæki af listanum, þarf að halda Ctrl. takkanum niðri 
meðan smellt er á símtækisnúmerin sem ve lja skal. 

 

  
 
Deildir: Hægt er að velja á listann einungis símtöl ákv. deildar, með 

samsvarandi hætti og símtæki.  
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Starfsmenn:  Samskonar val er no tað ef velja þarf  símtöl ákv. starf smanna. 
 

  
 
Verkefni: Ef stofnuð h afa verið verkefnisnúmer í skráningun ni er hægt að velja 

öll símtöl sem tilheyra viðkomandi verknúmeri t.d. sem fylgiskjal 
með reikningi.  

 

  
   
Símsvæði: Ef skoða þarf símtöl til eða frá ákv. símsvæðu m, geta verið lönd  eða 

GSM-númer eða annað sem hægt er að flokka eftir símsvæðum, er 
hægt að velja það hér.  

 

  
 
Símanúmer: Hægt er að skoða símtöl til eða frá v öldum símanúmerum.  
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Stýrikóðar: Hægt er að takmarka listann við ákv. stýrikóða t.d. fá einungis  

innsímtöl eða einungis ú tsímtöl. 
 

  
 
Lína: Hægt er að sjá hvaða símtöl hafa  lent á valinni eð a völdum 

símalínum frá símstöðinni.  
 

  
 
Klukkan: Hér er hægt að takmarka færslur á skýrslunni  við ákveðinn tíma 

dagsins. 
  

  
 
Lengd: Hér er hægt að velja símtöl sem eru styttri eða lengri en ákv. tími.  
 Margar símstöðvar hafa ekki sérstakan stýrikóða fyrir  ósvöruð 

símtöl, en hér má sjá við þ eim annmarka. Valin eru einungis 
innsímtöl í svæðinu stýrikóðar og í þessari mynd er sett 0 í öll 
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svæðin, það se m eftir situr eru innh ringingar með enga tímalengd 
sem þýðir að þeim hefur ekki verið svarað.   

 

  
 
Svartími: Margar símstöðvar sína hve langan tíma tók að svara innsímtölum.  
 Hér er hægt að velj a símtöl með mismu nandi svartíma, t.d. athuga 

hve langur svartími er á skiptiborði o.s.frv.  
 

  
 
Símstöð:  Ef fleiri en ein símstöð e r tengd kerfinu er hér hægt að velja færslur 

frá einni eða fleiri símstöðvum.  
  

  
 
Símanúmerahópar:  
  Ef  búnir hafa verið til símanúme rahópar (sjá Viðhald /símanúme rs-

hópar) t.d. hópur símanúmera hjá viðskiptavinum í ákveðinni grein, 
er hægt að takmarka listann við valin eð a valda hópa. 
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Símsvæðahópar:  Hér er hægt að  takmarka listann við símsvæð ahópa (sjá Viðhald / 

Símsvæðahópar).    
 

  
 
Gjaldatöflur:  Sé kerfið tengt fleiri en einni símstöð sem aftur eru tengdar fleiri  en 

einu símafyrirtæki, er hægt að takmarka listann við gjaldskrá eins eða 
fleiri símafyrirtækja.    

 

  
 
Valin sía: Á þessari mynd sést h vað búið er að velja sem skilyrði fyrir listann. 
 Til að eyða út fyrra vali ef velja skal nýj an lista er nóg að ý ta á 

takkann efst í myndinni Hreinsa  
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Sérstakar skýrslur 
 
Símtæki….. 
 Þessi mynd er sérstaklega ætluð hótelum, en í hen ni er hægt að gera 

allt sem þarf varðandi símnotkun  gesta við brottför. Hér er hægt að 
uppfæra síðustu færslur og skrifa út skýrslu á e infaldan og 
aðgengilegan hátt.  

  

  
 
Símtæki frá:  Hér er hægt að velja símtæki frá og til.   
Símtæki til: 
 
Dags/tími frá:  Hér er hægt að takmarka skýrsluna við tíma og dagsetn ingar frá og  
Dags/tími til: til. 
 
Lengd: Símtöl sem eru styttri en það sem hér er valið koma ekki á skýrsluna.  
 
Blaðsíðuskipti við  Ef hakað er í þenn an reit er byrjað á ný rri bls. fyrir hvert símtæki og 
hvern hóp  samtala fyrir hvert símtæki.  
 
Sýna grunnfærslur  Ef hakað er í þennan reit eru öll útsímtöl pr. símtæki sýnd á 

skýrslunni, en annars kemur aðeins heildartala pr. símtæki.  
 
Lesa Inn Ný Gögn  Hér er hægt að upp færa nýjar færslur í gagnagrunninn, en  það er 
 nauðsynlegt til að fá allar færslur með á skýrslun a. 
 
Keyra Skýrslu  Þessi takki setur vinnsluna í gang og kallar skýr sluna upp á skjáinn , 

þar sem hægt er að prenta hana út.  
 
Ljúka Aftur til aðalvalmyndar.  
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Deildir…. 
 Þessi verkliður er notaður þegar skrifa  þarf skýrslu með símtölum  
 skipt niður á deildir.  
 

  
 
Deild frá:  Hér er hægt að velja deild frá og til.  
Deild til: 
 
Dags/tími frá:  Hér er hægt að takmarka skýrsluna við tíma  og dagsetningar frá og  
Dags/tími til: til. 
 
Lengd: Útsímtöl sem eru styttri en það sem hér er valið koma ekki á 

skýrsluna. 
 
Stýrikóðar  Sjálfgefið er að sýna ein ungis útsímtö l, en hægt er að breyta því með  
 því að haka við þá stýrikóða sem við á og taka m erkingu af öðrum.  
 
Blaðsíðuskipti við  Ef hakað er í þennan  reit er byrjað á nýrri bls. fy rir hverja deild og 
hvern hóp  samtala fyrir hverja deild.  
 
Sýna grunnfærslur  Ef hakað er í þennan reit eru öll útsímtöl pr. deild sýnd á s kýrslunni, 

en annars kemur aðeins heildartala pr. deild. 
 
Lesa Inn Ný Gögn  Hér er hægt að upp færa nýjar færslur í gagnagrunninn, en  það er 
 nauðsynlegt ef skýrslan á að inn ihalda færslur líðandi dags. 
 
Keyra Skýrslu  Þessi takki setur vinnsluna í gang og kallar skýr sluna upp á skjáinn , 

þar sem hægt er að prenta hana út.  
 
Ljúka  Aftur til aðalvalmyndar.  
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Verkefni…. 
 Þessi verkliður er notaður þegar skrifa  þarf skýrslu með símtölum  
 skipt niður á verkefni. Þetta er þæ gilegt t.d. þegar skrifa þarf skýrslu  
 sem fylgiskjal með reikningi. 
 

  
 
Deild frá:  Hér er hægt að vel ja verkefni frá og til.  
Deild til: 
 
Dags/tími frá:  Hér er hægt að takmarka skýrsluna við tíma og dagsetn ingar frá og  
Dags/tími til: til. 
 
Stýrikóðar  Sjálfgefið er að sýna ein ungis útsímtö l, en hægt er að breyta því með  
 því að haka við þá stýrikóða se m við á og taka merkingu af öðrum.  
 
Lengd: Símtöl sem eru styttri en það sem hér er valið koma ekki á skýrsluna.  
 
Blaðsíðuskipti við  Ef hakað er í þen nan reit er byrjað á n ýrri bls. fyrir hvert verkefni og 
hvern hóp  samtala er prentuð fyrir hvert verkefni.   
 
Sýna grunnfærslur  Ef hakað er í þennan reit eru öll útsímtöl pr. verkefni sýnd á  
 skýrslunn i, en annars kemur aðeins he ildartala pr. verkefni. 
 
Lesa Inn Ný Gögn  Hér er hægt að upp færa nýjar færslur í gagnagrunninn , en það er 
 nauðsynlegt ef skýrslan á að inn ihalda færslur líðandi dags. 
 
Keyra Skýrslu  Þessi takki setur vinnsluna í gang og kallar skýr sluna upp á skjáinn ,  
 þar sem hægt er að prenta hana út.  
 
Ljúka  Aftur til aðalvalmyndar.  
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Dagsetningar..  
 Þessi verkliður er  notaður þegar skrifa þarf skýrslu með símtölum  
 á ákveðnu tímabili.  
  

  
 
Dags/tími frá:  Hér er hægt að takmarka skýrsluna við tíma og dagsetn ingar frá og  
Dags/tími til: til. 
 
Stýrikóðar  Sjálfgefið er að sýna ein ungis útsímtö l, en hægt er að breyta því með 
 því að haka við þá stýrikóða se m við á og taka merkingu af öðrum.  
 
Lengd: Símtöl sem eru styttri en það sem hér er valið koma ekki á skýrsluna.  
 
Blaðsíðuskipti við  Ef hakað er í þen nan reit er byrjað á n ýrri bls. fyrir hvert verkefni og 
hvern hóp  samtala er pren tuð fyrir hvert verkefni.   
 
Sýna grunnfærslur  Ef hakað er í þennan reit eru öll útsímtöl pr. verkefni sýnd á  
 skýrslunn i, en annars kemur aðeins he ildartala pr. verkefni. 
 
Lesa Inn Ný Gögn  Hér er hægt að upp færa nýjar færslur í gagnagrunnin n, en það er 
 nauðsynlegt ef skýrslan á að inn ihalda færslur líðandi dags. 
 
Keyra Skýrslu  Þessi takki setur vinnsluna í gang og kallar skýr sluna upp á skjáinn ,  
 þar sem hægt er að prenta hana út.  
 
Ljúka  Aftur til aðalvalmyndar.  
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Viðhald. 
 
Undir liðnum Viðhald er gerð grein fyrir ýmsum atriðum, svo  sem símtækjum o .fl. Til að 
geta gert fyrirspurnir og skýrslur á símtæki eða de ild, er nauðsynleg t að stofna deildir, 
skrá símtæki og tengja þau viðkomandi deild. Kerfi er eini liðurinn un dir Viðhald sem 
nauðsynlegt er að skrá uppl. í áð ur en notkun kerfisins hefst (fjöldi símtækja/vartala og 
tungumál). Atriði undir liðnum Viðhald eru:  Símtæki, Deildir, Starfsmenn, Verkefni, 
Símanúmer, Notendur og Kerfi. 
Í öllum liðum Viðhalds er hægt að prenta lista yfir þau atriði sem skráð  hafa verið með 
því að ýta á Prenta . Skýringatexta er hægt að kalla fr am með því að ýta á Hjálp.  Til að 
fara á milli liða í Viðhaldi er ýtt á flipa merktum viðkomandi lið. T il að komast aftur í 
aðalvalmynd kerfisins er ýtt á  Ljúka.  Sömu atriði er hægt að ná lgast í fellivalmyndum 
efst á valmyndinni (Skrá  Ritla  Hjálp).  
 

Símtæki. 
 
Hér eru skráð þau símtæki sem eru tengd símstöðinni og eru í notkun. Tilgangurinn með 
því að skrá símtækin, er annars vegar að fá yfirskriftir á listum og fyrirspurnum (t.d. 
herbergisnúmer á hóteli), hins vegar til að tengja sama n símtæki og deild, hugsan lega 
einnig starfsmann og símtæki.  Ekki þarf að skrá strax öll símtækin sem eiga að vera í 
kerfinu.  Það er í lagi að skrá þau inn  eftir á, þ.e.a.s. eftir að innlestu r frá símstöð inni hefur 
hafist, því allar upplýsingar um símtæki sem símstöði n veitir eru lesnar inn í 
gagnagrunninn. 
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Til að bæta við símtæki í skránni er ýtt á  Nýtt 
 

 
 
Símtæki: Númer hvers símtækis er skráð í þetta svæði.  Númerin verða að  
 vera þau sömu og skilgreind eru í símstöðinni.  
 
Heiti : Hér er skráð staðsetning  símtækis t.d. lager, eða heiti starf smanns. 
 
Deild : Hér er hægt að tengja símtækið ákveðinni  deild. Ef deildir hafa verið  
 stofnaðar (Viðhald/De ildir) er hægt að fá lista yfir deildir með því að  
 smella á takkann hægra megin við svæðið.  
   
Starfsmaður  : Hægt er að ten gja ákv. starfsmann við símtækið með því að skrá númer  
 starfsmannsins í þetta svæði . Ef stofnuð hefur verið skrá yfir 
 starfsmenn (Viðhald/Starfsmenn) er hægt að f á lista yfir starfsmenn  
 með því að smella á takkann hægra megin við svæðið. Tilgangur með  
 því að skrá starfsmenn getur verið sá að fylgjast með símno tkun  
 starfsmanns, þótt hann flytjist á milli símtækja.  
 
Skrá Símanúmer  Ef ekki er hakað í þetta svæði  birtast ekki þau símanúmer sem hringja  
 í, eða hringt er í úr þessu símt æki, á listum og í fyrirspurnum. 
 
Þegar búið er að skrá það se m skrá skal, er ýtt á Vista og Loka   eða Vista og Ný 
 
Ef breyta þarf skráningu sem þegar hefur verið gerð, er viðkomandi  símtæki valið af 
listanum og ýtt á  Breyta   eða ýtt á  Eyða  ef eyða þarf færslu úr skránni.  
 
 
Hægt er að velja nokkur símtæki með því að halda niðri Ctrl. Takkanum og smella á 
viðkomandi tæki með músinn i. Með því að hafa músina á því sem valið var  og smella á 
hægri músarhnappinn, má setja deildarnúmer inn á öll símtækin sem valin voru.  
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Deildir. 
 
Hér fer fram skilgreining á deild um sem síðan  er hægt að no ta til að flokka símtæki í 
tilteknar deildir. Í skýrslusmið T el-Info er hægt að velja útprentun efti r deildum sem 
skilgreindar hafa verið í kerfinu, og prentast þá  öll símtæki í hverri deil d fyrir sig. 
 

 
 
 Til að skrá nýja deild er ýtt á  Nýtt 
 

  
 
Deild: Númer deildar eða einkenni.  
 
Heiti : Lýsandi heiti á deildinni  
 
Þegar búið er að skrá það sem skrá skal, er ýtt á Vista og Loka   eða Vista og Ný 
 
Ef breyta þarf skráningu sem þegar hefur verið gerð, er viðkomandi dei ld valin af 
listanum og ýtt á  Breyta   eða ýtt á  Eyða  ef eyða þarf færslu úr skránni.  
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Starfsmenn. 
 
Í starfsmannatö fluna eru skráðir starfsmenn sem síðan er hæ gt að tengja einu eða fleiri 
símtækjum.  Í Tel -Info er hægt að sigta út öll símtö l ákveðins starfsmanns. Ef starfsmaður 
er tengdur ákv. símtæki, þarf að gæta þes s að breyta því ef hann flyst til innan 
fyrirtækisins og fær nýtt sím anúmer. 
 

 
 
 Til að skrá nýjan  starfsmann er ýtt á  Nýtt 
 

  
 
Starfsmaður  : Hér er skráð númer starfsmanns.  
 
Heiti : Hér er skráð nafn starfsmanns.  
 
Deild : Hér er hægt að tengja símtækið ákveðinni  deild. Ef deildir hafa verið  
 stofnaðar (Viðhald/Deildir)  er hægt að fá lista yfir  deildir með því að  
 smella á takkann hægra megin við svæðið.  
 
Þegar búið er að skrá það se m skrá skal, er ýtt á Vista og Loka   eða Vista og Ný 
 
Ef breyta þarf skráningu sem þegar hefur verið gerð, er viðkomandi starfsmaður valin a f 
listanum og ýtt á  Breyta   eða ýtt á  Eyða  ef eyða þarf færslu úr skránni.  
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Verkefni. 
 
Sumar símstöðvar bjóð a uppá merkingar á símtölum. Hægt er að merkja hvert inn-
/útsímtal sem á sér stað með  kóða.  Sá  kóði kallast verknúmer og er notað við að senda 
reikning/yfirlit til viðskiptavina fyrir merkt símtöl.  Ef t.d. verið e r að vinna verkefni fyrir 
ákveðið fyrirtæki, þá er hægt að s krá símtalið á verkefnið.  Verkefnin eru skráð þannig að 
í lok símtals er ýtt á ** og síðan verknúmerið áður en símtólið e r lagt á.  Skráist þá 
símtalið á verknúmerið og í Tel -Info er síðan hægt að sigta út öll símtöl vegna þessa 
verkefnis.  Einnig er sá möguleiki í sumum símstöðvum að vera með lykilorð svo hægt sé 
að hringja út.  Þar er hægt að skrá noten dur á bak við  lykilorð sem verkefni og prenta 
reikninga á þá og geta notend ur þannig hringt úr hvaða síma sem er.  
 
 

 
 
 Til að skrá nýt t verkefni er ýtt á   Nýtt 
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Verkefni: Númer verkefnis.  Eingöngu má nota tölus tafi. 
 
Kennitala:  Kennitala fyrirtækis eða ein staklings sem verk efnið er unnið fyrir. 
 
Lýsing : Lýsing á verkefninu.  
 
Flokkun : Flokkun verkefnisins.  
 
Önnur lýsing : Hér er hægt að skrá frekari lýsingu á verkefninu.  
 
Athugasemdir  : Hér er hægt að skrá athugasemdir varðandi verkefnið.  
 
Afsláttur % : Ef afsláttur er veit tur vegna verkefnisins er hægt að skrá hér  
 afsláttatprósentu  
 
Þegar búið er að skrá það se m skrá skal, er ýtt á Vista og Loka   eða Vista og Ný 
 
Ef breyta þarf skráningu  sem þegar hefur verið gerð, er viðkomandi verkefni valið af 
listanum og ýtt á  Breyta   eða ýtt á  Eyða   ef eyða þarf færslu úr skránni.  
 
 

Símanúmer. 
 
Hér eru settar inn upplýsingar um símanúmer og er hægt í Tel -Info að sigta út allar 
hringingar í ákveðin símanúmer.  Einnig eru upp lýsingar um símanúmer birtar um leið og 
símtal á sér stað  í símbirtinum. Ef t.d. hringt er í klukkuna 155 o g það númer hefur verið 
skráð, þá koma u pplýsingarnar fram í símbirtinum. 
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 Til að skrá ný símanúmer er ýtt á   Nýtt 
 

  
 
Símanúmer:  Hér er skráð símanúmer.  
 
Heiti: Hér er skráð hei ti fyrirtækis eða n afn einstaklings. 
 
Heimilisfang:  Hér er skráð heimilisfang.  
 
Póstfang: Hér er skráð póstfang.  
 
Þegar búið er að skrá það se m skrá skal, er ýtt á Vista og Loka   eða Vista og Ný 
 
Ef breyta þarf skráningu sem þe gar hefur verið gerð, er viðkomandi símanúme r valið af 
listanum og ýtt á  Breyta   eða ýtt á  Eyða  ef eyða þarf færslu úr skránni. 
 
Hægt er að velja eitt eða fleiri símanúmer af listanum 
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Símanúmerahópar 
 
Hægt er að búa til Símanúmerahópa til að auðvel da val í útskriftum. Til dæmis b úa til 
hópa með símanúm erum viðskiptavina í ákv. vöruflokkum, þannig að auðvelt sé að sjá öll 
símasamskipti við viðkomandi hóp.  
 

 
 
Til að búa til nýjan hóp er ýtt á Nýtt og skráð í myndina einkenni hópsins og heiti eða 
lýsingu. 
Þegar búið er að skrá það se m skrá skal, er ýtt á Vista og Loka   eða Vista og Ný 
 

 
 
Ef breyta þarf skráningu sem þe gar hefur verið gerð, er viðkomandi hópur valinn af 
listanum og ýtt á  Breyta   eða ýtt á  Eyða  ef eyða þarf færslu úr skránni.  
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Notendur 
 
Hver notandi kerfisins hefur ák veðið no tendaheiti og lykilorð. Hér eru notend ur skráðir og 
hvaða aðgang þe ir hafa.  Aðgangstakmarkanir á vinnslur eru skilgreindar í svæðinu  
aðgangi og er um tvenns konar aðgang að ræða, aðgang A og B.  Þeir sem eru skilgreindir 
með aðgang A hafa fullan aðgang að k erfinu, geta skráð í allar töflur og keyrt út allar 
skýrslur.  Aðgangur B veitir notandanum eingön gu rétt til að keyra út skýrslur.  Þannig að 
notandi með  B aðgang getur ekki breytt neinum töflum eða uppsetningu.  Ef hakað er í 
svæðin deild, símtæki eða st arfsmaður, takmarkast uppl. se m notandinn getur kallað fram 
við það sem skráð er í viðkomand i svæði. Þannig er hægt að takmarka a ðgang 
deildarstjóra eingöngu við sína deild eða notanda eingön gu við sitt símtæki/starfsmann. 
 
 

 
 
 Til að stofna nýjan notanda  er ýtt á   Nýtt 
 

  
 
 
Notandi : Hér er skráð notendanafn (user-ID). 
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Lykilorð : Hér er skráð lykilorð (ef vill, ekki nauðsynlegt).  
 
Nafn : Hér skráð nafn eða annað einkenn i fyrir notandann.  
 
Aðgangur : Hér er skilgreint hvort um sé að ræða notanda með A eða B aðgang. 
 Til að velja aðgangskóða er smellt á flipa nn hægramegin í svæðinu og  
 valið A eða B.  Ef valið er B, opn ast svæðin þar fyrir neðan, en þ ar er  
 hægt að takmarka aðgang.  
 
Deild : Ef hakað er í þetta svæði, opnast svæði til að skrá deildarnúmer . Hægt  
 er að ýta á takkann h ægramegin við svæðið og fá lista yfir deildir.  
 Aðgangur notandans takmarkast við þá dei ld sem skráð er í svæðið.  
 
Símtæki : Ef hakað er í þetta svæði, opnast svæði til að skrá símtækisnúmer.  
 Hægt er að ýta á takkann hægram egin við svæðið og fá lista yfir skráð 
 símtæki. Aðgangur notandans takmarkast við það símtæki sem skráð  
 er í svæðið. 
 
Starfsmaður  : Ef hakað er í þetta svæði, opnast svæði  til að skrá númer starfsmanns.  
 Hægt er að ýta á takkann hægramegin við svæðið o g fá lista yfir skráða  
 starfsmenn.  Aðgangur notandans takmarkast v ið uppl. um símnotkun  
 þess starfsmanns sem skráður er í svæðið.  
 
Þegar búið er að skrá það se m skrá skal, er ýtt á Vista og Loka   eða Vista og Ný 
 
Ef breyta þarf skráningu  sem þegar hefur verið gerð, er viðkomandi símanú mer valið af 
listanum og ýtt á  Breyta   eða ýtt á  Eyða   ef eyða þarf færslu úr skránni.  
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Nöfn 
 
Hér er hægt að skrá nö fn og fleiri upplýsingar um starfsmenn og eð a fyrirtæki. 
Nauðsynlegt er að skrá naf n fyrirtækisins ásamt up plýsingum um heimilisfang o.fl. þar 
sem þær upplýsingar flytjast yfir í liðinn Kerfi. 
 

  
 
 
Til að skrá ný nö fn í skrána er ýtt á Nýtt. 
 
Fyrirtæki : Heiti fyrirtækisins. 
 
Heimilisfang : Aðsetur fyrirtækisins.  
 
Póstnúmer : Póstnúmer fyrirtækisins 
 
Póstbox : Pósthólf fyrirtækisins 
 
Símanúmer : Símanúmer fyrirtækisins 
Fax : Faxnúmer fyrirtækisins.  
 
Póstfang: Tölvupóstfang fyrirtækisins. 
 
Veffang : Slóð að h eimasíðu fyrirtækisins. 
 
Þegar búið er að skrá allar upplýsingar sem á að skrá er  ýtt á Vista og loka  eða Vista og 
nýtt. 
Ef breyta þarf upplýsingum í skránni, er viðkomandi færsla valin og ýtt á Breyta . 
Ef eyða þarf færslu úr skránni, er viðko mandi færsla valin og ýtt á Eyða. 
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Kerfi. 
 
Hér eru uppl ýsingar um fyrirtækið eins  og t.d. heiti, símanúmer og póstnúme r o.fl..  
Einnig er hægt að velja hvaða tungumál er notað í Tel -Info.  Hér er einnig skráður fjöldi 
símtækja sem geta tengst kerfinu.   
 
Ekki er hægt að skrá í svæðin í efri hluta myndarinnar. Með því að smell a á flipann hægra 
megin við heiti fyrirtækisins e r sótt hei ti fyrirtækisins, heimilisfang o.fl. í nafnaskrá (þarf  
að vera búið að skrá undir liðnum Viðhald / nöfn ). 
 
Aðrir liðir í myndinni eru skráðir be int í myndinni.  
 

 
 
 
 
Sjálfsalar : Hér er hægt að und anskilja símtæki, sem ekki eiga að skrást í  
 gagnagrunninn.  Upplýs ingar um símnotkun þeirra símtækja sem hér  
 eru skráð up pfærast ekki í gagnagrunninn. Ef um fleiri en eitt tæki er 
 að ræða er sett komma á milli númeranna. Dæmi  : 101,122,150  
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Skiptiborð : Hér er hægt að skrá símtækisnúmer skiptiborðs.  
 
Tungumál :  Með því að smella á flipann hægramegin í svæðinu er hægt að velja 

um nokkur tungumál og koma skýringar á öllum tökkum, svæðum og  
 hjálpartextar á því máli sem valið er.  
 
Álagning % : Hér er hægt að setja inn ál agningarprósentu til að fá verð á símtölum í  

gagnagrunninum með  álagningu. Þ etta getur verið hagkvæmt fy rir  
hótel og aðra þá se m selja aðgang að síma.  

 
Fjöldi símtækja/  Hér þarf að skrá fjölda þe irra símtækja sem eiga að tengjast kerfinu.  
Vartala : Ekki er hægt að skilgreina fleiri símtæki en sem n emur þeirri tölu sem  
 hér er skráð. Kerfið  er selt miðað  við ákv. fjölda símtækja. Vartala er 
 tala sem þarf að passa við fjölda símtækja. Ef fjölga þarf símtækjum,  
 þarf að hafa samband við T ölvubankann hf. og kaupa leyfi fyrir fleiri 
 símtækjum og fá um leið up pgefna rétta vartölu.  
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Gjaldatöflur/Taxtar: 
 
Tel-Info getur grein kostnað við h vert símtal (útsímtöl). Til að kerf ið geti greint kostn að 
við úthringin gar eru notaðar gjaldatöflur eða tax tar. 
 

 
 

Símsvæði 
Gjaldatöflur eða taxtar kerfisins eru þannig uppbyggð að no tað er það sem kallað er 
símsvæði  (fyrsti eða nokkrir fyrstu stafir símanúmers sem h ringt er í) sem segir til um 
hvert hringt er.  
Til dæmis b yrja millilandasímtö l á 00, en síðan þarf að nota landsnúmer í viðbót til að sjá 
hvert hringt var, þannig að símsvæð i fyrir símtöl til Danmerkur væri 0045.   
Til að aðgreina GSM s ímtal til Danmerkur (sem er á öðru verði) þarf að búa til lengra 
símsvæði fyrir það t.d. eru 0 04530 og 004540 o.fl. GSM símsvæði fyrir Danmörk. 
Símsvæði fyrir venjuleg innan landssímtöl eru 4 og 5, þ.e.a.s. öll símanúmer í 
fastlínukerfinu sem flokkast sem venjule g innanlandss ímtöl byrja á 4 eða 5.  
Símsvæði getur verið heilt símanúmer t.d. 118 símaskrá,  eða 155 klukkan.  
Skrá yfir símsvæði er að finna í símaskrá.  
 
Til að stofna nýtt símsvæði er ýtt á takkann  Nýtt  fyrir ofan símsvæð atöfluna. 
 

  
 
Skrá þarf símsvæðið o g heiti t.d. 0045 í Símsvæði  og Danmörk í Heiti. 
Ef verið er að stofna eitt símsvæði er ýtt á Vista og Loka  en ef verið er að sto fna fleiri, þá 
er ýtt á Vista og Ný og er skráning þá vistuð og mynd hreins uð og til búinn  fyrir nýja 
skráningu. 
 
Ef gera þarf breytingu á símsvæ ði sem til e r fyrir, er smellt á viðkomandi sí msvæði í 
töflunni og ýtt  á  Breyta fyrir ofan símsvæð atöfluna. 
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Ef eyða þarf símsvæði  sem til er fyrir, er smellt á símsvæð ið í töflunni og ýtt á Eyða 
 þá er spu rt hvort þú viljir eyða því sem valið var og þá er ýtt á  Yes. 
 
    

Taxtar í símsvæði 
 

 
 
Á bakvið hve rt símsvæði eru mismunand i taxtar t.d. dagtaxti, nætur- og helgid agataxti. 
Til að stofna nýjan taxta, er ýtt á  Nýtt fyrir ofan taxta tö fluna. 
 
 

  
 
 
 
Svæði vegna nýs taxta:  
 
Einkenni: Hér er skráð h eiti taxtans t.d. Dagtaxti, næturtaxti o.s.frv.  
 
Dags. frá: Ef taxtinn gild ir frá ákv. degi (tekur við af öðrum eld ri taxta) þarf að 
 haka í reitinn vinstra megin og velja síðan viðkomandi dagsetningu.  
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Dags. til: Ef nýr taxti tekur við (nýtt verð) þarf að fy lla í þetta svæð i þannig að  
 taxtinn sé notaður ef þa rf að endurreikna verð á símtölu. Taxti sem í  
 gildi er á hverjum tíma ætti einun gis að vera með útfyllt Dags. frá ,  en 
 eldri taxtar með bæ ði dags. svæðin  útfyllt og hakað fyrir framan.  
 Ath. dagsetningar eru einu ngis í gildi e f hakað er í svæðið fyrir  
 framan. 
 
Tími frá/til: Skrá þarf á hvaða tímasólarhringsins taxtin n á að gilda  t.d. dagtaxti frá  
 kl. 08:00 til 19:00 eða n æturtaxti frá kl. 19:00 til 08:00. Ef taxtinn á að  
 gilda allan sólarhringinn er skráð í Tími frá  00:00 og  Tími til  24:00 
 
Dagar:  Hér þarf að haka við hvaða daga taxtinn e r í gildi. Dæmi: dagtaxti og  
 næturtaxti gildir Mán, Þri, Mið, Fim, og Fös en helgartaxti gildir Lau  
 og  Sun. 
 
Verð á mínútu:  Hér er skráð verð pr. mínútu.  
  
Álagning %:  Hér er hægt að skrá álagningu á viðkomand i taxta. Einnig er hægt að  
 setja álagningu á  alla taxta, með því að fara í Viðhald á að alvalmynd 
 og velja Kerfi.  
 
Grunnverð: Hér er hægt að s krá grunnverð fyrir símtalið þ.e.a.s. fast gjald t.d.  
 upphafsgjald, sem er óháð len gd símtalsins. Einnig er hæ gt að skrá  
 verð fyrir símtal eins og í klukkuna sem er fast gjald óháð len gd, en þá   
 er ekkert mínútuverð. Einungis þarf að skrá gr unnverð á þeim töxtum  
 sem eru með annað grunnverð en  almennt grunnverð. Almennt  
 grunnverð er skráð með  því að fara í viðhald á aðalvalmynd og velja  
 Kerfi. 
   
Ef verið er að stofna einn taxta er ýtt á Vista og Loka  en ef verið er að sto fna fleiri, þá er 
ýtt á Vista og Ný og er skráning þá vistuð og mynd hreins uð og til búinn  fyrir nýja 
skráningu. 
 
Breyting á Taxta  
Til að breyta gildum Taxta þarf að velja taxtann á myndinni o g ýta síðan á  Breyta fyrir 
ofan taxta töfluna.  
Hér eru sömu svæði o g þegar taxti er stofnaður. 
 
Eyðing Taxta   
Til að eyða gildum T axta þarf að velja taxtann á myndinni og ýta síðan á     Eyða 
síðan þarf að staðfesta eða hætta við.  
Hægt er að velja fleiri en einn taxta með því að halda niðri  Ctrl takkanum og smella á 
fleiri en einn taxta.  
Uppfærsla gjaldskrár . 
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Ef setja þarf inn nýja eða uppfærða gjaldskrá (símsvæði/taxtar) inn í kerfið er það gert 

með því á ýta á  og kemur þá up p gluggi til að velja þá skrá sem um er a ð 
ræða. 
 
Vistun/flutningur gjaldskrár . 
 
Ef afrita þarf símsvæði/taxta til f lutnings á aðra tölvu  eða til geymslu, þarf einun gis að 

velja þau símsvæði /taxta (eða velja allt) sem afrita skal og ýta á  og kemur þá 
fellivalmynd með tveim liðu m.  
Flytja Út í Skrá            Hér kemur upp  gluggi til að velja staðsetni ngu fyrir skrána. 
Flytja Út og Sen da      Hér er búin til skrá og p óstforrit ræst og skráin kemur sem 
 viðhengi. 
 
Afritun taxta milli símsvæða . 
    
Við leiðréttingu/ breytingu á gjaldskrám er þægileg t að geta afritað taxta milli símsvæða, 
þar sem mörg símsvæði eru með sömu verð og sö mu taxta. Til að afrita taxta þarf 
einungis að velja þá taxta sem  afrita skal (halda ni ðri Ctrl takkanu m ef velja þarf fleiri en 

einn í einu) eða nota    og ýta á  . 
Nú kemur upp  mynd með símsvæðu m, þarf að velja þau símsvæð i sem taxtarnir eiga að 
fara á (halda niðri Ctrl takkanum e f velja skal fleiri en eitt) og staðfesta. 
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Símstöð. 
 
Hægt er að hafa fleiri en eina símstöð  í einu tengda við kerfið. 
 
Þegar kerfið er sett upp þarf að tilgr eina hvaða símstöð /símstöðvar á/eiga að tengjast 
kerfinu og skilgreina sló ð fyrir inntaksskrá.  Þegar talað er um inntakskrá er átt við 
textaskrá sem Tel -Recorder setur gögn frá símstöðinni í. Þessi skrá er síðan lesin (einu 
sinni á dag eða oftar) og uppfærð inn í gagnagrunn kerfisins og tæmd  um leið. 
 

 
 
Hægt er að velja símstöð a f listanum vinstramegin á myndinni. Hægt að skoða  
skilgreiningu stöðvarinnar, en hún er hægramegin á myndinni , í þrem lögum.  
 

Almennt 
Index  
* Strengur: Til að þekkja fyrstu línu nýs símtals þarf að tilgreina eitthvert ein kenni 
 sem alltaf er að finna í fyrst línu. Algengt er að nota : eða / sem oftast  
 má finna í dagsetningu eð a tíma.  
* Staðsetning:  Tilgreina hvar í færslunni þetta einke nni er að finna.  
 
Filtera Símanúmer  
 Hægt er að slepp a því að taka hluta af símanúmeri inn í ga gnagrunninn  
 t.d. vegna númeraleindar.  
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Byrjunar- Ef sleppa skal hluta símanúmers í gagnagrunn inum, þarf hér að gera  
 staðsetning:  grein fyrir því hvar á að klipp a af númerinu. Dæmi: ef einungis á að  
  sýna fyrstu fimm stafi símanúmers, er sett 6 í svæðið.  
 
 Fjöldi stafa: Hér er tilgreindur fjöldi stafa sem sleppa skal úr símanúmeri.  
  Dæmi: Ef byrjað er að klippa af símanúmeri í staðsetn ingu 6 og sleppt  
  3 stöfum verður útkoman svona 00345---1234 
 
Dagsetning   
  Í sumum símstöðvum e r ekki dagsetning í færslum hvers símtals, en 
  oft má finna hana í haus færslu sem kemur fyrir öðru hverju í 
  inntaksskránni. Ef nota þarf þessa aðferð, þarf  að haka í reitinn  

 Dagsetning  og í reitinn Index til að auðkenna haus:  þarf að 
tilgreina hvern ig hægt er að finna þessar færslur. Oft kemur fyrir 
textinn DATE eða PAGE í þessum færslum og þarf þá að gera grein 
fyrir því. 

 
Símtal 
* Fjöldi lína í  Hér er skráð hve margar línur í inntaksskrán ni eru fyrir hvert símtal. 
 símtali:   
 
 Lágmarkslengd  
 útsímtals: Hér er hægt að takmarka uppfærslu í gagnag runninn, þannig að öllum  
  útsímtölum sem eru styttri en sá sekúndufjöldi sem skráður er í  
  svæðið. Þe tta getur verið hagkvæmt þar sem kerf ið er notað  sem  
  grunnur vegna inn heimtu. Kerfið reiknar lengd símtals fr á því að 
  síminn byrjar að hringja og s kráir símtal, jafnvel þótt ekki hafi verið 
  svarað. Til að minka hættu á þess u getur verið gott að skrá 15 – 20 sek. 
  í svæðið, sem þý ðir að útsímtöl sem eru styttri er u ekki skráð. 
  
* Lengd  Hér er gerð grein fyrir hversu margir stafir í  færslunni  símanúmerið  
 símanúmers:  getur verið. 
 
* Þessi svæði verða að  vera útfyllt.  
 
Ef símstöðin sem á að te ngja kerfinu er ekki á listanum, er hægt að skilgreina nýja 
símstöð með því að ýta á  Nýtt skrá nafn skilgreiningarinnar og heiti símstöðvar.  
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Stýrikóðar 
 

  
    
Til að geta greint um hvers kon ar símtal er að ræða, er notaður stýrikóði.  
Í gagnastreng flestra símstöðva má finna tákn  sem segir til um hverskona r símtal um er að 
ræða. Þetta er mismunandi  eftir símstöðvum, getur verið t.d. O fyrir útsímtal, I fyrir 
innsímtal o.s.frv. 
Til að skilgreina nýjan stýrikóða er ýtt á Nýtt og skráð í myndina sem þá kemur  
 

     
 
Stýrikóði: Hér er skráður stafur eða merki sem no taður er sem stýrikóði í  
 færslunni. 
 
Lýsing: Hér er skráð lýsing á stýrikó ðanum t.d. innsímtal, útsímtal.  
 
Virkni: Hér er gerð grein fyrir um hverskon ar stýrikóða er að ræða. Smellið á  
 flipann hægramegin í svæðinu og veljið af listanum það sem við á.  
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Skrá símanúmer  Hér er hakað í ef skrá skal símanúmer se m hringt er í/úr.   
 
Skráning er staðfest með því að ýta á Vista og Loka   eða Vista og Ný  
  
 

Svæði 
 
Til að skoða skilgreiningu gagnastrengs frá símstöðinni er smellt á flipann Svæði  
Skýringar á táknum í skilgreiningunn i er að finna í flettimyndinni vinstra megin. Ef smellt 
er á  línu t.d. með dagsetningu má sjá í glugganum á miðri myndinni hvernig dagsetning 
er skilgreind.  
 
  

 
 
Til að athuga h vort strengur frá símstöðinni passi við skilgreining una, má afrita 
gagnastreng í glugganum í Sí mrita (upplýsa og sme lla á Ctrl + C) og setja hann  fyrir 
neðan skilgreininguna (Ctrl + V) og bera saman skilg reiningu og gagnastreng. 
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Þegar verið er að skilgreina gagnastreng fy rir nýja símstöð kemur myndin au ð  og er þá 
auðveldast að afrita gagnastreng e ins og lýst var hér fyrir ofan og setja í næst e fstu línu á 
myndinni. Um tvær leiðir er að r æða við skilgreiningu  strengsins.  
Annars vegar er hægt að skrá inn viðkomand i tákn í efstu línu á  myndinni fyrir ofan 
strenginn frá símstöðin ni, t.d. DDDDDD  fyrir ofan dagsetn ingu, SSS fyrir stýrikóða (sjá 
skilgreiningu  á stýrikóðum hér fyrir framan) og TTT fyrir ofan símtækisnúmer o .s.frv. 
Þegar búið e r að setja inn viðkomand i tákn fyrir ofan öll svæð i sem þarf að nota er ýtt á 
Lesa Streng.  Nú ætti að ve ra komin skilgreinin g á hverju svæ ði fyrir sig í gluggann fyrir 
miðju sem sý nir hvar í línunni hvert svæði byrjar og hve langt það er.  
 
 

Afrita símstöð 

 Ef skilgreina þarf nýja símstöð se m skilar gagnastreng sem er líkur 
gagnastreng símstöð var sem þegar hefur verið skilgreind, er fljótlegast 
að taka afrit af  þeirri símstöð. Einun gis þarf að velja viðkomandi 
símstöð og ýta á takkann Afrita símstöð .   

  
 Skráð er heiti nýju stöðvarinnar og ýtt á OK 
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Virkar Símstöðvar 

 Þær símstöðvar sem eiga að tengjast kerfinu, þarf a ð skilgreina sem 
slíkar.  Þetta er gert þannig að valin er sú símstöð se m við á af 
listanum og ýtt á takkann Virkar Símstöðvar.  Á myndinni sem þá 
kemur upp sés t hvaða símstöð/símstöðvar eru tengdar kerfinu og þar er 
hægt að bæta við e ða breyta.   

  
 Þetta er einn  af þeim liðum sem verður að fara í gegnum þegar kerfi ð 

er sett upp, því annars nær kerfið ekki  sambandi við gögnin  sem lesin 
eru inn frá símstöðinni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Þegar skilgre ind er ný símstöð sem virk í kerfinu, er hægt að ve lja af 

lista með því að smella á flipann hægramegin í svæðinu Símstöð:  
 
 Einnig þarf að tilgreina hvar gag naskráin er sem T el-Recorder setur 

gögnin frá símstöðinn i í.. Hægt er að smella á flipann hægrameg in í 
svæðinu og rekja sig áfram eftir myndinni.  
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Flytja inn 

 Sé símstöðin  sem tengja skal kerfinu ekki til á listanum yfir þær 
símstöðvar sem skilgreiningar hafa verið gerðar fy rir, þá er hægt að 
hafa samband við Tölvubankann  hf. eða söluaðila kerfisins og fá 
skilgreiningu senda.  

 Þegar skilgreiningin hefur borist ( með tölvupósti eð a öðrum hætti) er 
farið í valmyndin a fyrir símstöðvar og ýtt á Flytja inn . 

 Þegar búið er að finna skrána, er  ýtt á opna 
 

 
 
Ef símstöðvarskilgreining með  sama nafni er til fyrir í listanum kemur 
upp aðvörun um þ að og þá þarf að athuga hvort um sömu símstöð sé 
að ræða eða hvort hún  skuli yfirtaka þá sem fyrir er. 
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Flytja út 

 Ef afrita þarf skilgreiningu símstö ðvar, er það gert með því að velja 
símstöðina af listanum og ýta á Flytja út  slóðin valin og ýtt á  Save 
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Færslur.  
 Á þessari mynd er hægt að sk oða allar símtalsfærslur í  
 gagnagrunninum í mismunandi röð o g mismunandi takmörkunum.  
 Þegar myndin kemur upp  eru engar færslur á skjánu m. Ef ýtt er á  
   Sía óvirk   koma færslur í gagnagrunninum í þeirri röð sem þær hafa 

verið lesnar inn.    
  
 Hægt er að velja í hvaða röð færslurnar koma með því að smella á 

flipann hægramegin í svæðinu Röðun:  og velja þar þá rö ðun sem við 
á.  Takmarka má hvað færslur koma á skjáinn með  því að fylla í 
svæðin Frá: og Til: og ýta síðan á  Virkja Síu.  Takmörkunin miðast við 
svæðið sem valið var sem röðun, þann ig að ef valið var að raða 
færslum eftir dagsetningu m, eru skráðar inn da gsetningar frá og til. 

 

 
 
 Efst á myndinni eru fellivalmyndir með sömu virkni og takkarnir í  
 næstu röð. 
 

 Hægt er að flytja færslur úr gagnagrunn inum yfir í Excel -skrá, með því 
að ýta á þennan takka. Gæta verður að því að takmarka f ærslu fjöldann 
með því að “Sía” út færslur sem flytja skal, því ann ars fylgja allar 
færslur úr gagnagrunninum með í flutningnum.  
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 Hægt er að velja hvaða dálkar eru á myndinni (svæði í 
gagnagrunninum), með því að ýta á þenn an takka og fá upp lista yfir 
þau svæði í gagnagrunninum sem ekki eru á myndinni.  

 Ef víxla þarf dálkum á myndinn i, er smellt á haus þes s dálks sem færa 
skal, vinstri músartakkanum haldið niðri og ben dillinn dregin þ angað 
sem dálkurinn á að vera.  

  

  
  
 Til að bæta við dálkum á myndinni er einfaldlega fa rið með ben dilinn í 

viðkomandi svæði ð á þessari mynd, smellt með vinstri músartakkanum 
og honum haldið niðri meðan bend illinn er dreginn á þann stað í 
töflunni sem óskað er eftir. Ef losna þarf við dálk úr töflunni er smel lt 
á haus viðkomandi dá lks og hann d regin yfir í þessa mynd. 
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 Ef breyta þarf færslum í gagnagrunnin um, til dæmis hafi ekki verið 
búið að skrá öll símtæki sem tengjast gagnagrunninum og merkja þau 
réttri deild, er hér hægt að lag færa þær færslur sem b úið er að uppfæra.  

  
 Gæta þarf þess að “Sía” fyrst út þær færslur sem við á.  
  
 Ef t.d. þarf að bæta við eða breyta deild arnúmeri í færslum ákveðins 

símtækis, er valin Röðun eftir símtækjum, símtækisnúmerið er skráð í 
svæðið Frá: (nóg að skrá í fremra svæðið ef um eitt símtæki er að 
ræða) og ýtt á Sía.   

 Þá þarf að haka við  Deild, hafa hakað við Breyta númerum  og skrá 
deildarnúmer í svæð in þar fyrir aftan. Ef verið er að breyta um 
deildarnúmer, er skráð númerið sem ve rið er að breyta úr í vinstra 
svæðið en  nýja númerið í hægra svæðið. Ef ekki hef ur verið 
deildarnúmer fyrir, en verið er að tengja símtækið einh verri deild, er 
vinstra svæðið haft autt, en deildarnúmerið skráð í hægra svæðið.  

  
 Ef setja á t.d. ákv. deildarnú mer í allar færslur sem uppfylla það val 

sem skráð var, er deildarnúmerið skráð í hægra svæðið, vinstra svæðið 
haft autt og hakað í svæðið Öll númer . 

  
 Sama aðferð er notuð ef breyta þarf eða bæta við uppl. í færslur vegna 

verknúmera, starfsmannanúmera eða símsvæð a. 
 
 Einnig er hægt að láta kerfið uppfæra fær slur miðað við töflur sem 

skráð er í undir liðnum Viðhald.  
 Hafi t.d. ekki verið b úið að skrá símtæki, dei ldir, starfsmenn o.s.frv. 

þegar kerfið var tekið í notkun, er h ægt að uppfæra viðkomandi 
upplýsingar í símtalsfærslurnar, með því að velja þæ r færslur sem við á 
eða láta kerfið upp færa allar færslur í gagnagrunninum með því að 
haka við Enduruppfærsla skv. Töflum.   

 
 Þegar búið er að útfylla þau svæði sem við á í myndinni er ýtt á 

Uppfæra.  
  
  

 Ef endurreikna þ arf verð í símtalsfærslum t.d. vegna b reytinga á 
gjaldskrá eða breyttri álagningu, eru færslur sem við á valdar á sama 
hátt og lýst var hér á undan og ýtt á Endurreikna.  
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 Ef þú ert viss u m að valdar hafi verið réttar færslur er ýtt  á Yes í 

þessari mynd. 
 
 
 

  Ef eyða þarf færslum úr gagnagrunninum eru þær valdar eins og áð ur 
var lýst og ýtt á Eyða.  

  

   
  
 Ef þú ert viss u m að valdar hafi verið réttar færslur er ýtt á  Yes í  
  þessari mynd. 
 

 
 

Lesa Inn Gögn 
 

Gögn eru uppfærð inn í gagnagrunn kerfisins efti r vinnsluáætlu n sem 
sett er upp um leið o g kerfið er sett upp (sjá Vinnsluáæt lun, sjá einnig 
Tel-Recorder). 
 
Hvenær sem er hægt að upp færa nýjustu færslur frá símstöðinn i í 
gagnagrunninn, með því að ýta á takkann  Lesa Inn Gögn  á 
aðalvalmynd kerfisins.  

 
 

 
 
Hér þarf einungis að ýta á OK til að staðfesta. 
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Tel-Recorder 
 
Tel-Recorder e r sá hluti kerfisins sem les gögn frá símstöð og setur á tölvutækt form.   
Tel-Recorder skráir upplýsingar um t.d. dagsetningu, lengd,  símtæki o.s.frv.  Mismunand i 
er eftir símstöðvum hvaða upplýsing ar þær gefa. Gögnin sem Te l-Recorder les  frá 
símstöðinni eru skráð í textaskrá (mottaka.tx t), sem síðan er uppfærð í gagnagr unn 
kerfisins. 
 
Tel-Recorder þarf alltaf að vera í gangi, því annars eru engin gögn lesin frá 
símstöðinni. 
 
Þegar Tel-Recorder hefur verið ræstur sést ein ungis lítið grænt “Icon” neðst í hægrahorni 
skjásins. Með því að setja músarbend ilinn yfir “Iconið” sést hvort forritið er tengt eða 
ekki. Ekki þarf að hafa skjámyndina uppi til að forritið vinni sitt verk. Til að fá skjámynd 
forritsins upp  á skjáinn þarf að hægrismella á “Iconið” og valið Opna Tel-Recorder. 
Til að loka skjámyndinni án  þess að s lökkva á forritinu, er ýtt á Ljúka . 
 
 

 
 
Þegar kerfið er sett upp þarf að ræsa Símrita og fara yfir skilgreiningar sem e ru undir 
liðnum Uppsetning . 

Lýsingar á hnöppum 
 

Tengja     Þessi hnappur er til opna fyrir innlestur frá símstöð . 
 

Aftengja    Hér er hægt að slökkva á innles tri frá símstöð.  
 

Uppsetning  Stillingar á raðtengi og ýmsar sérstillin gar á Símrita eru framkvæmdar  
 hér. 
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Ljúka   Loka símrita.  Ekki er lengur tekið við se ndingum frá símstöð. 

Uppsetning 
 Þegar ýtt er á takkann Upp setning birtist eftirfarandi mynd. 

 

 
 

COM Port  
Raðtengi  Ef símstöðin er tengd  kerfinu með “serialsnúru” úr Raðtengi 

símstöðvarinnar í Raðtengi (Com po rt) á tölvunni, þarf að skrá í hvaða 
Raðtengi tölvun nar var tengt. 

 
 Næstu svæði  (bitatíðni, gagnabitar, paraprófun og stopp bitar) innihalda 

öll upplýsingar um samskiptahraða og fleir a milli símstöðvarinnar og 
tölvunnar. Þetta eru allt atriði sem fá þarf  upplýsingar um frá 
þjónustuaðila símstöðvarinnar.  
 
Algengasta skilgreiningin er: Bitatíðni = 9600 , Gagnabitar = 8, 
Paraprófun = None og  Stoppbitar = 1.  
 
Möguleg gildi er hægt að sjá m eð því að smella á flipana hægrameg in í 
svæðunum. 
 
Ef þessar skilgreiningar eru ekki í samræmi við það se m símstöðin 
sendir frá sér, þýðir ekki að búast við neinum gögnu m frá símstöðinni.  
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TCP/IP Server   
 Ef símstöðin er tengd kerfinu með innra neti fyrirtækisins   og 

símstöðin er skilgreind sem Client, þarf að gefa upp  Port númer 
símstöðvarinnar . 

 

  
 
TCP/IP Client  

Ef símstöðin er ten gd kerfinu með innra neti fyr irtækisins og símstöðin  
er skilgreind sem Server, þarf að gefa upp IP-addressu 
símstöðvarinnar og Port númer.  
 

 
 
 

 
 
Heiti símstöðvar:   

Þegar símstöð h efur verið valin (í Tel-Info/Símstöð) birtist heiti henn ar 
í þessum glugga.  

 
Slóði móttöku - 
skráar: Hér þarf að gefa upp sló ð að þeirri skrá sem rekur við gögnum frá 

Símritanum. Hægt er að ýta takkann Velja og rekja sig á fram eftir 
slóðinni. 

 
Tungumál:  Hægt er að velja um mismunand i tungumál á valmyndir kerfisins. Ýtið 

á flipann hægramegin í svæðinu og  veljið af listanum. 
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Sýna innlestur:  Ef hakað er í þennan reit sjást færslur í glugganum um leið og þæ r 
koma frá símstöðinni.  

  
Sleppa stöfum:  Neðst á myndinn i er takki sem er merktur Sleppa stöfum. Hægt er a ð 

láta forritið sleppa ákv. stöfum eða táknu m í innlestrinu m. Þetta þarf 
að nota í örfáum tilfellum,  ef merki sem koma í gagnastrengnum se m 
trufla vinnsluna. Glugginn h ér fyrir neðan birtist ef ýtt er á takkann. 
Með því að smella á viðkomandi tákn á listanum færast þau í gluggann 
efst á myndinni.  Farið er út ú r myndinni með því að ýta á krossinn efst 
í hærahorni. 

 

  
 
 
Uppfæra:  Þegar öll gildi hafa verið skráð í up psetningarmyndinni er ýtt á  

Uppfæra.  
 

 
Neðst á skjámyndinni er DSR og CTS merki.  Ef merkin eru græn þá er líklega ekkert 
samband á milli símrita og símstöð var (ekki algilt), en rauð merki gefa til kynna að 
samband sé.   RXD merkið blikkar þegar gögn eru að koma frá símstöð og TXD blikkar 
þegar verið er að send a gögn yfir í símstöð . ERR merkið gefur til kynna að einhver villa 
sé í samskiptum milli tölvu og símstöð var. 
 
Allra neðst á sk jámyndinni eru síðan upp lýsingar um hvort tenging sé við símstöð, 
hvernig raðtengi er stillt og hvort einhver villuboð séu  í sambandi við innlestur.  
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Vinnsluáætlun 
 
Tel-Scheduler sér um uppfærslur gagna inn í gagnagrunn ke rfisins úr textaskrá þeirri sem 
verður til við innlestur frá símstöðinni. Einn ig sér þetta forrit um að key ra skýrslur/lista 
eftir fyrirfram ákv. vinnsluáæt lun sem sett hefur verið upp. Hægt er að láta forritið senda 
skýrslurnar sem E -mail, setja þær út í skrá eða senda þ ær með FTP-skráaflutningi yfir á 
aðrar tölvur. 
 
Listar eða skýrslur sem setja á í vinnsluáætlun þurfa að hafa ve rið skilgreindir í 
Skýrslusmiðnum og vistaðir sem slíkir.  Sjá Skýrslusmið ur/Vista. 
 
Nauðsynlegt er að s etja upp vinnsluáætlun fyrir uppfærslu gagna frá símstöðinni inn 
í gagnagrunn kerfisins. Hjá flestum f yrirtækjum du gar að uppfæra gögn einu sinn i á dag. 
Ef gögn eru uppfærð einu  sinni á dag er góð regla að gera það rétt fyr ir miðnætti, þar sem 
sumar símstöðvar skila ekki dagsetningu í gagnastrengnum og er þá no tuð dagsetningin í 
tölvunn i, þegar uppfærsla fer fram. Með því að tímasetja u ppfærsluna rétt fyrir miðnætti 
fá allar færslur frá síðustu uppfærslu rétta dagsetningu.  
 
Til að setja upp vinn slu áætlun þarf að ýta á Start hnappinn  velja All Programs , velja 
Tel-Info og velja þar Tel-Scheduler . 
 
Þegar þetta hefur verið valið birtist “I con” (blá kringla) hægramegin á skipanalínunni 
neðst á skjánum.  
Með því að smel la með hægri músarhnappnu m á “Iconið” er kölluð fram va lmynd 
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Áætla Verk... 
 

 
 

Stillingar fyrir frálag. 
 
Áður en farið er að velja lista  eð skýrslur til að setja inn í áætlun, er nauð synlegt að 
skilgreina frálag (tölvupóst eða skrá). 
 
Til að kerfið geti sent skýrslur sem E -mail, þarf að skrá inn up plýsingar varðandi 
póstmiðlara. Þetta er gert með  því að ýta á Stilla Póstfang  
 
Upplýsingar sem þarf að skrá inn eru að miklu leiti þæ r sömu og eru skráðar varðandi 
útfarandi póst í því póstforriti sem notað er í fyrirtækinu (Accounts í Outlook e ða 
Eudora). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ef senda á skýrslur sem skrá t.d. á server, þarf að ýta á Stilla FTP  til að skilgreina hvert 
þær eiga að fara. 
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Nýtt verk. 
 
Til að setja up p nýja áætlun fyrir verk er ýtt á takkann Nýtt og síað er ýtt á Next >  
 

 

 
 
Hér er skilgreint hvort um sé að ræða skýrslu eða up pfærslu inn í gagnagrunninn.  
 
 



Telinfo 3.0 

Tölvubankinn hf.  62

 
 
 
 
 

 
 
Með því að ýta á Velja í myndinni hé r fyrir ofan, opnast glugginn  hér fyrir neðan, en þar 
er valin listi eða skýrsla sem setja á í vinnsluáætlu n og ýtt á Open og síðan á  Next >  
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Þegar búið er velja tíðni vinnslunna r (Daglega – oft á dag, Daglega, Vikulega eða 
mánaðarlega) er ýtt á Next >  
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Hafi verið valið að vinna verkið o ft á dag, er hægt að velja millibil í mínútum eða 
klukkutímum. 
 
Byrjunartími virkar einungis til að geta valið hvenær á klukkutímanum vinnslan á sér stað 
ef valið hefur verið bil í klukkutímum.  
 
Dæmi: Byrjunartími er skráður kl. 9:05 og vinnslan á að vinnast á  klukkutíma fresti, þá er 
vinnslan en durtekin á fimm mínútum eftir heila tímann alla n sólarhringinn.  
Ef verkið á að vinnast einu sinni í mánuði er hægt að velja mánaðardag eða ákv. vi kudag 
og er þá  tilgreindur vikudagur og hvar hann er í röðinni í mánuðinu m (fyrsti, annar, þriðji, 
fjórði, síðasti). Einnig þarf að tilgreina tíma dagsins.  
 
Þegar skilgreiningum er lokið er ýtt á Next >  
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Velja þarf frálag ef um lista eða ský rslu er að ræða.  
 
Hægt er að senda frálagið sem tölvupóst, vista það í skrá, eða senda skrána með FTP -
skráarflutningi.  
 

 
Ef senda á skýrsluna/listann sem tölvupó st, er hakað við  Senda sem tölvupóst til 
eftirfarandi póstfanga.  Til að skrá viðtakendur (geta verið margir)  er ýtt á Bæta við  og 
tölvupóstfang viðtakanda skráð. Ef fella þarf niður pós tfang af listanum er viðko mandi 
valin og ýtt á Eyða . 
 

 
 
Ef vista á listann/skýrsluna s em skrá, þarf að haka við Vista í eftirfarandi efnisskrá , 
velja staðsetningu með þ ví að ýta á flipann hægramegin í svæðinu og gefa skránni nafn.  
 
Ef valið er að sen da skýrsluna/listann með FTP -skráarflutningi, þarf að gefa  upp 
staðsetningu og skráarnafn. 
 
Ýtt er á Next > til að komast í næstu mynd.  
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Hér er vinnslun ni gefið lýsandi nafn, sem kemur fram í myndinni yfir Áætluð verk . 
Að því loknu er ýtt á Next >  
 

 
 
Hér kemur að loku m yfirlit yfir það sem valið var og ekki þarf annað en að ýta á Finish, 
eða  < Back  ef einhver atriði  í skilgreiningunum eru ekki rétt.  
 
 
Takkarnir Breyta og Eyða  á myndinni sem sýnir þau verk sem skilgreind hafa verið vi rka 
þannig: 
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Ef breyta þarf verkefnum á listanum yfir áætluð verk er viðkomandi lín a upplýst og ýtt á 
Breyta.   
 
Ef fella á niður verkefni af listanum er það valið og ýtt á Eyða. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skoða Vinnsluferla...  
 
Ef smellt er á þenn an lið á valmyndinni kemur upp gluggi með upplýsingum um h vaða 
verk hafa verið unnin s amkvæmt vinnsluáætlun og h vernig þeim lauk. 
 

 


