
Framtida närvaro!

Klicka på Lägg till ny framtida närvaro för att lägga till en ny händelse. Följande objekt kan 
ställas in. Du måste ange minst namn och aktivitet / roll / anteckning och start- / sluttid.

• Namn på händelsen - Ange namnet i framtiden.
• Aktivitet - Välj aktivitet i listrutan.
• Roll - Välj roll i rullgardinsmenyn, välj roll privat för att visa ut mobilnummer, arbete för 

att visa ut fastnätsnumret.
• Upprepa - Ställ in förekomst. De möjliga värdena är: Aldrig, Varje dag, Per vecka  

(med alternativ för vilka dagar i veckan), Varje månad och Varje år.
• Från / Till - Ställ in Från - Till tid.
• Slut - Om Repeat är konfigurerad kan du också ställa in ett slutdatum.
• Schemalägg tidszon - Ställ in vilken tidszon som ska användas för evenemanget,  

Mariehamn är standard.

E-post: support@alcom.ax
Telefon: 22222

Mobil: Soluno appen, fliken framtida närvaro.
Softphone: Verktyg, framtida hänvisning.

Du ställer in dina egna framtida närvarohändelser. Detta ändrar din närvaro till vad du 
konfigurerar. Du ställer också in starttid och sluttid. När sluttiden uppnås återgår närvaron 
till det närvarotillstånd som användaren hade före händelsen.
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