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CMG WEB – DATOR (TIDIGARE BLUSTAR WEB)
Röstbrevlåda och aktiviteter på anknytningar för anställda på KI med KI ID,
från en dator.
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Beskrivning
Vad är CMG Web?
CMG webben är den webbsida där du når din röstbrevlåda för att ställa in din tillgänglighet, lyssna av
meddelanden och söka på andras tillgänglighet exempelvis. Du kan nå röstbrevlådan både internt och
externt.
Det finns två olika länkar på medarbetarportalen varav den ena är till för dig med KI ID och den andra är till
för dig som extern kund utan KI ID. Följ länken till medarbetarportalen för att komma till länkarna eller
kopiera dom här ifrån och klistra in i din webbläsare.
Länk till Medarbetarportalen
https://medarbetare.ki.se/telefoni-0
Länk till röstbrevlåda för dig med KI ID
https://cmg.ki.se/BluStarWeb
Länk för externa telekunder utan KI-ID
https://cmg.ki.se/cmgoffice

Logga in på CMG Web
Logga in
1.

Öppna browsern på din dator (Explorer, Chrome, Safari m.fl.) och skriv in länken för röstbrevlådan:
https://cmg.ki.se/BluStarWeb

2.

När du går in på länken kommer du till följande sida. Logga då in med ditt KI ID och lösenordet. (Se
bild 1)

Bild 1

Katalog – Startsida
Sök i fritext
När du har loggat på CMG Web så hamnar du i ”katalog” som startsida (Se bild 2)
•
•
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Här kan du söka i sökrutan på personer i telefonregistret
Du kan även ringa och maila direkt från sökresultaten
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•
•

Öppna och läsa användarhandbok i PDF format.
Härifrån når du alla flikar och menyn med snabbval och inställningar.

Bild 2
Om du trycker på meny uppe till höger på ditt namn kommer du till inställningar och hjälp alternativ (Se bild
3)

Bild 3

Menyval
Quick
I menyn kan du välja en aktivitet. Det finns förinlagda snabbknappar som du kan redigera och lägga till själv
för exempelvis när du är i möte i 60 min. (Se bild 4 och 5)

2020-05-07

3

Bild 4

Bild 5

Inställningar - snabbval
Om du klickar på ”Kugghjulet” så kommer du till inställningarna för dina snabbval. Här kan du ställa in vilken
typ av aktivitet som ska finnas som snabbval under valet ”Quick” i menyn.
OBS! Glöm inte att spara dina inställningar. (Se bild 6)

Bild 6
•
•
•

Välj vilken typ av aktivitet i rullistan Ex: Möte
Välj hur länge aktiviteten ska vara
Du kan lägga till flera snabbval i denna lista. De hamnar sedan under Meny → Quick och du kommer
kunna se dem i din mobila enhet också. (Se bild 7)
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Bild 7

Användarprofil
Under användarprofil kan du se den information som finns inlagd på din profil. (Se bild 8)
Du kan även lämna in ändringsformulär här till oss på supporten. Det skapas då ett ärende med den
informationen du skriver in att du vill ändra → det skickas till vårt ärendehanteringssystem så vi enkelt kan se
vad du vill ändra i din profil. (Se bild 9)

Bild 8
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Bild 9

Inställningar
Generella
Under Generella inställningar kan du:
•
•

Ändra språk
Välja hur din aktivitets vy ska visas. (Se bild 10)

Bild 10
Kalender
Under kalender kan du:
•
•
•
•

Aktivera kalendersynk mot din Outlook
Bestämma om din telefon ska vara vidarekopplad eller ej, under möten
Välja vad som ska inkluderas i meddelande text
Välja hur aktiviteter ska visas (lediga, Privata, Preliminära) – (Se bild 11)
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Bild 11
Kontaktprofil
Aktivitetshänvisning
Under aktivitetshänvisningar kan du:
•
•

Välja vilken vidarekoppling som ska ske vid vilken aktivitet (Se bild 12)
Lägga till egna vidarekopplingar under ”personligt nummer. (Se bild 13)

OBS! CMGSpeech är förvald och vidarekopplar samtal till röstbrevlådan.
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Bild 12
Personligt nummer
Under personligt nummer kan du:
•
•

Se dina inlagda vidarekopplingsval
Lägga till nya händelser och hur samtal ska vidarekopplas

För att lägga till en händelse med vidarekoppling:
•
•
•
•

Skriv profilnamn
Skriv nummer (86499-för röstbrevlåda)
Antal sekunder innan samtalet går vidare till nästa händelse
Vart samtalet går om det är upptaget (Se bild 14)

OBS! Om du vidarekopplar till ett mobilnummer, kom ihåg att skriva (00) framför mobilnumret.
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Bild 13
Rösttjänster
Aviseringar
Under aviseringar kan du:
•
•

Se vilka aviseringsalternativ som du har
Lägga till och ta bort aviseringsalternativ

Exempel: Du vill bara få aviseringar på ”SMS” när någon har ringt dig. Ta då bort ”Email” Aviseringen
(Se bild 14)
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Bild 14

Inställningar
Under inställningar för rösttjänster kan du:
•
•
•

Ändra din kod som du använder när du ringer till din röstbrevlåda
Lägga till ett nummer (Ex: ditt privata nummer) för att kunna lyssna av din röstbrevlåda från den
telefonen.
Du kan också lyssna av din röstbrevlåda från en annan telefon genom att ringa:
o Ring till: 86499
o Slå *
o Slå in din: ankn - Avsluta med #
o Slå in din: pinkod – Avsluta med #

OBS! Glöm inte att spara! (Se bild 15)
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Bild 16

Organisation
Sök i organisationsträd
Under organisation kan du se organisationsträdet och en del information om de olika avdelningar som finns.
(Se bild 17)
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Bild 17

Aktiviteter
Under aktiviteter kan du:
•
•
•

Se dina aktiviteter som du har lagt in eller som har synkats med din Outlook (Se bild 18)
Lägga till ny aktivitet (Se bild 19)
Lägga till ny återkommande aktivitet (Se bild 20)

OBS! Glöm inte bort att spara!

Bild 18
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Lägg till ny aktivitet

Bild 19

Lägg till ny återkommande aktivitet

Bild 20
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Vidarekoppling
Här kan du hantera dina vidarekopplingar på så sätt att du väljer en förvald vidarekoppling
OBS! Du måste skapa profiler på vidarekopplingar från CMG Webben på datorn när du är inloggad på KI:s nät.
När du har skapat profilen en gång, finns den där tills du tar bort den. När du klickar på vidarekoppling
knappen i listan nedan får du alternativ där du kan välja den profil/vidarekoppling som du vill ha och spara
den. Då kommer din telefon att vidarekopplas till ditt val.

Bild 21

Meddelande
Här kan du spara, radera och lyssna på dina meddelanden. (Se bild 22)

Bild 22
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Mer…
När du trycker på punkterna och sedan ”sparade” så kan du se dina sparade meddelanden. (se bild 23-24)

Bild 23
När du trycker på punkterna och sedan ”papperskorg” så kommer du se dina raderade meddelanden. Du kan
här också välja att spara meddelandet eller radera det permanent. (Se bild 24)

Bild 24
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Om du trycker på meddelandet så kan du lyssna på det. (Se bild 25)

Bild 25

Logga ut
För att logga ut så går du till menyn (Dropdown lista på ditt namn) och klickar på ”Logga ut”.

Bild 26
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Hjälp
På startsidan på CMG Web kan du hitta en länk till en snabbguide. (Se följande bilder nedan)

Bild 27
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Bild 28

Bild 29

2020-05-07

18

