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Brukerveiledning telefonkonferanse og nummeropplysning 
 

Mobilabonnement for Vestre Viken er aktivert med Telenor Mobilt Bedriftsnett (MBN). Dette gir deg: 

 Telefonkonferanse satt opp via appen. 

 Automatisk oppslag i telefonkatalogen til HSØ. 

 Gratis oppslag mot Opplysningen 1881. 

Applikasjonen finner man på Apple App Store eller Google Play under navnet Mobilt bedriftsnett:  

 

 

 

Hvordan arrangere telefonkonferanse: Under menyen «Mer» finner du valget «Telefonmøte».  
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Med denne tjenesten kan du enkelt sende ut en SMS-innkalling til alle som skal delta på en 

telefonkonferanse. Det er mulig å sette et navn på konferansen («Konferansetema»), velge 

klokkeslett/dato og angi varighet. Deltagere legges til ved å klikke på «+» symbolet.  

Du kan taste inn deltakernummeret/navnet manuelt (det vil søkes i appen mens du taster), søke i 

telefonkatalogen eller Opplysningen 1881. Alle deltagere listes opp etter at de har blitt lagt til og kan 

ev. fjernes igjen ved å velge «Rediger» og «slett»-knappen. Når deltakerlisten er komplett genereres 

SMS-innkallingen ved å klikke på knappen «Lag SMS-innkalling».  

I SMS-meldingen vil det i tillegg til innkallingen også vises en lenke til et kalenderelement slik at 

mottagere kan legge innkallingen i sin kalender.  

NB: Har du flere kalendere er det viktig å velge den kalenderen du ønsker å legge møteinnkallingen i 

slik at den ev. synkroniseres med din jobbkalender. Avsender kan legge møtet inn i sin kalender ved å 

velge «OK» i pop-up meldingen som vises i appen etter at SMS er sendt.  

Deltager kobler seg inn i konferansen ved å ringe telefonnummer 07017 (004791507017 fra 

utlandet), og så taste inn den unike PIN-koden angitt i SMS-meldingen etterfulgt av #. På iOS 

telefoner holder det som regel å bare klikke på lenken i SMS-innkallingen for å ringe og sende inn 

PIN-kode i én operasjon.  

 

For mer informasjon og video om MBN se her: Apple IOS  og Android 

https://www.telenor.no/bedrift/kundeservice/loesninger/mobilt-bedriftsnett/brukerveiledning-ios.jsp
https://www.telenor.no/bedrift/kundeservice/loesninger/mobilt-bedriftsnett/brukerveiledning-android.jsp

