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1.

Ülevaade

1.1. Kirjeldus
Elisa Ringi mobiilirakendus on Elisa Ringi teenuse põhiteenus, mille abil saad lihtsalt hallata
oma numbri/kasutajaga seotud seadistusi, näed ettevõtte telefoniraamatut ja teiste
kasutajate staatuseid.

1.2. Tehnilised tingimused
•
•

Mobiilirakendus on saadaval järgmistele operatsioonisüsteemidele:
alates Android 5.0 ja hilisemad versioonid,
alates iOS 10.0 ja iPhone 5S ning hilisemad versioonid.

Oluline teada!
•
•

Androidi ja iOSi versioonide vahel võib olla erinevusi nii välimuses kui ka funktsioonides.
Mobiilirakenduse tööks on vaja andmesideühendust. Kui sinu paketis ei sisaldu
andmemahtu, võib ühendus olla tasuline.
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1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine
Rakendust saavad kasutada kõik Elisa Ringi teenuse kasutajad, kellel on ligipääs Minu Ringi
veebirakenduse teenusele. Kui sa ei ole veel selle teenuse kasutaja, pöördu palun Elisa
äriklienditeeninduse poole.
Rakenduse saad alla laadida Play Store’ist või App Store’ist (sõltuvalt telefoni
operatsioonisüsteemist). Seejärel logi rakendusse sisse oma Elisa Ringi kasutajanime ja parooliga.

Kui oled sisestanud korrektse kasutajanime ja parooli,
a) käivitub Androidi operatsioonisüsteemi kasutavas telefonis automaatselt USSD-menüü
telefoninumbri autentimiseks;
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b) iOSi operatsioonisüsteemi kasutavas telefonis avaneb akend sisuga *201*xxxx# (näiteks
*201*9*1234#), millele vajutades käivitub USSD ja algab autentimine.

Rakendus palub seejärel sinult juurdepääsuõigust
1)
2)
3)
4)
5)

kõnedele (vajalik kõnede alustamiseks),
sõnumitele (vajalik sõnumite saatmiseks),
kõnehaldusele,
kontaktidele (vajalik telefoni kontaktide kuvamiseks),
mälule (vajalik profiilipildi laadimiseks).

NB! Soovitame anda rakendusele kõik juurdepääsuõigused, sest siis toimib rakendus
parimal viisil.
iOS versioon
Rakenduse ja teavituste load.
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Android versioon
Rakenduse ja teavituste load

1.4 Oluline teada!
•
•
•
•

Rakendust saab kasutada ainult sellises mobiiltelefonis, milles on aktiivne Ringi kasutajaga
seotud mobiilinumber.
Rakendus valib keele telefoni keele alusel automaatselt.
Dual SIM telefonides peab Ringi kasutajada seotud SIM kaart olema esimeses kaardipesas.
Rakendusse ei saa logida telefonis, mida on n-ö ROOT’itud (operatsioonisüsteemilt on
eemaldatud piirangud).
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2. Rakenduse kasutamine
2.1. Põhikuva
Põhikuvasse on koondatud põhifunktsioonid ja teave.
Numbriklahvistik

Kasutajainfo – siin on teave sinu
kasutaja kohta – pilt, numbrid jne.

ACD grupid – info gruppide
kohta, sisse/välja logimine (NB!
Nupp on kuvatud ainult
kõnekeskuse teenindajatel).
Staatus – kasutaja staatus.
Kuvatakse aktiivne staatus ja
selle kestus kestus ning järgmise
staatuse algusaeg.

Helistaja & SMS ID – muuda
aktiivset numbrinäitu.

Suunamised – suunamisprofiilid
(aktiivsed/kõik profiilid)

Kiirvalikud – Kontaktid,
Kõned(logi), Sõnumid ja Lisa
(seaded ja teave)

Põhikuvale võib nuppe lisanduda, kui aktiveerid mõne lisateenuse, näiteks kõnekeskuse
teenindaja (vt „Kõnekeskusesse logimine“).
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2.2. Staatus
Staatuse menüüst saad kiirelt valida vajaliku staatuse profiili ja määrata selle kestuse.

Valides „Kalendrist“, saad oma staatusele määrata vabalt valitud kestuse.

Tulevikus algavad staatused ja täpsemad funktsioonid leiad Minu Ringi veebirakendusest.
8

2.3. Numbrinäit
Numbrinäidu rubriigist saad kiirelt muuta numbrit, millelt helistad, või peita numbri.
Numbrinäidu muudatus toimub püsivalt.

NB! SMSi puhul näidatakse vaikimisi mobiilinumbrit ning seda muuta ise ei saa.
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2.4. Kontaktid
Rakendus kuvab kontaktide rubriigis nii Ringi kui ka mobiiltelefoni telefoniraamatu kontakte
(v.a juhul, kui oled rakendusele keelanud juurdepääsu telefoni kontaktidele, vt
„Sisselogimine“).
Vaikimisi kuvatakse lemmikuteks märgitud kontaktid, ülejäänud ilmuvad nähtavale
otsinguga.

Kontaktile klõpsates näed
üksikasjalikku infot.

Kontaktinfo alla kuvatakse lisaks
numbritele ka lisavõimalusi:
VIP – antud funktsiooni puhul ei
kehti kasutajale suunamisreeglid
ning kõne lubatakse läbi
Lemmik – kontakt kuvatakse
Lemmikute vahekaardil
Asetäitja – lisainfo, mida
kuvatakse teistele kasutajatele
ning mida saab kasutada
lisafunktsionaaluste nagu
Äraolekuteenus puhul.
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2.5. Kõnelogi ja kõneposti teated

rubriiki kuvatakse kogu kõnelogi ja kõneposti teated.

Kõnekirjete kustutamiseks vajuta

ning vali kirjed.
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Siin näed ka neid kõneposti teateid, mida saad kohe rakendusest kuulata, mille jätjale saad
tagasi helistada, mida saad jagada ja ka postkastist kustutada.
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2.6. Kõnekeskuse gruppi logimine ja grupikõnede logi
Kõnekeskuse teenindaja õigusega kasutajal on rakenduses näha lisanupp, mille abil saab ta
end gruppi sisse ja välja logida ning end pausile määrata. Nupu värvus sõltub staatusest.

Kõnekeskuse nupule vajutades näed kõnekeskuse gruppe ja nende infot: sisselogitud
teenindajate arvu, pausil olevate teenindajate arvu ja ootel olevate kõnede arvu.
Gruppidest saad eraldi välja logida grupi juures olevast liugnupust.
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Kõnede olek näitab grupikõnede logi ja nende staatust.

Kui mõni kõne jääb grupis vastamata, siis kuvatakse vastamata kõnede arvu kõikidele grupi
liikmetele kõnede oleku alla.

Kõnede oleku alt kuvatakse viimast 99-t grupi kaudu liikunud kõned (ka väljuvaid) ja nende
staatused ning detailne info. Käsitlemata kõne märgistatakse punasena ning tuuakse eraldi
välja Käsitlemata lehele.
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Vajutades kõne peale kuvatakse helistaja detaile – millisesse gruppi kõne tuli, helistaja
number ja helistaja lähiajalugu antud grupi raames.

Numbri järel olevale nupule vajutades algatatakse tagasihelistamist. Numbrinäiduks
aktiveeritakse automaatselt grupi üldnumber.
Tagasihelistamist kuvatakse reaalajas ka teistele grupi liikmetele -

.

Peale tagasihelistamise õnnestumist loetakse kõne käsitletuks ja kaob Käsitlemata kõnede
lehelt.
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2.7. Helistamine
Rakendusest saad alustada ka kõnet või SMSi saatmist. Numbriklahvistik avaneb nupu

alt.

Kõne algatamise võimaluse leiad ka kontaktide alt („kõnetoru“).
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Ettevõttesiseste Ringi kasutajate puhul on näha ka konkreetise kasutaja telefoniterminali
olekud. Kasutatavad telefoni terminali olekud:

- kasutaja on telefoniterminal on sisselülitatud ja vaba;

- kasutaja on kõnega hõivatud;

- kasutaja telefon on hõivatud;

- kasutaja kõneterminal on välja lülitatud või võrgust väljas;

- Ringi teenuse väliste kontaktide puhul ei kuvata terminali olekut.
Kõne algatamise järel avab rakendus telefoni helistamise tavarakenduse, st kõne tehakse
vaikimisi GSM-võrgus.
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2.8. Sisenev kõne
Siseneva kõne (GSM-kõne) kohta kuvab rakendus siseneva või aktiivse kõne info
teavitusribal koos Ringist hangitava kontaktinfoga. Sama teavituse abil saad liikuda Ringi
rakenduse kõnehaldusse.

2.8.1. Kõneteave ja rakenduse kiirvalik
Sisenevate kõnede puhul kuvatakse Ringist hangitav kontaktiinfo hüpikaknana GSM-kõne
juurde:
iOS versioon (vaikimisi sisse lülitatud)

Android versioon (tuleb rakenduse seadistuste alt eraldi aktiveerida, vt. kõneteave)

Androidi operatsioonisüsteemiga telefonil saad lülitada sisse Ringi nn hõljuva nupu

funktsiooni. See kuvab aktiivse kõne ajal Ringi rakenduse kiirvalikunupu.
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Kiirvalikunupule vajutades saad mugavalt liikuda Ringi rakendusse või kohe alustada kõne
edasisuunamist (siirdamist).

2.8.2. Kõne siirdamine – vahetu
Android versioon - kiirvalik „Suuna“ avab kohe Ringi rakenduse kontaktid. Kui valid seal
kontakti (vajuta „linnuke“) või sisestad klaviatuuri alt numbri, suunab rakendus kõne vahetult
edasi.
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iOS versioon – liigu Ringi rakendusse ning Valikute alt vali Redirect, leia kontaktide hulgas
õige ja vajuta „toru“ nupule.

2.8.3. Kõne siirdamine – vahekõnega
Android versioon. Kui soovid suunata kõne edasi vahekõnega, kasuta Ringi rakenduse
käsku „Uus kõne“. Kui valid seal kontakti (vajuta
)või sisestad klaviatuuri alt numbri,
siis alustatakse uut kõnet. Esimene kõne pannakse ootele. Kui uue kõne osapool on
vastanud ning valmis kõnet üle võtma, siis vajuta kiirvalikutest „Kanna üle“.
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iOS versioon.
Vasta kõnele, ava Ring rakendus. „Kõne valikutest“(Action) vali „Uus kõne“(New call). Leia
õige kontakt, alusta kõnet (Call). Kui uue kõne osapool on vastanud ning valmis kõnet üle
võtma, siis ava uuesti Ringi rakendus ning „Kõne valikute“( Action) alt vali „Kanna
üle“(Transfer).
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2.8.4. Kõne salvestus(manuaalne)
Kõikidel kasutatel on võimalus ka kõnesid salvestada. Seda saab aktiveerisa iga kõne ajal
manuaalselt „Kõne valikute“ alt.

Salvestuse alustamisel loetakse süsteemi poolt ette teavitus, mis on kuulda ka
vastasosapoolele.

Kõne infosse kuvatakse ka salvestuse tähistust. Sama tähistust kuvatakse automaatse
salvestuse korral.

Manuaalse salvestuse korral tuleb salvestuse klipp kasutaja kõneposti ja juhul kui kasutaja
on aktiveerinud kõneposti teavituste saatmise e-postile, siis ka sinna.
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2.8.5. Konverentskõne
Konverentskõne algatamiseks ava Ringi rakendus ning vajuta „Kõne valikute“ alt

Otsi kontaktide alt kasutaja või sisesta klaviatuuri alt lisatava osaleja number. Osapool
lisatakse koheselt(peale vastuvõtmist) konverentskõnesse.

Osalejate halduseks vajuta

.
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3. Seadistused, suunamisprofiilid ja lisavõimalused

Vajutades nuppu

, avad seadistuste menüü.

Konto – sinu kontoga seotud
seaded – parooli vahetamine,
keel.

Kõnepost – kõneposti ja
kõneposti tervitustega seotud
seaded.
Tarkvaratelefon – VoIP kõne
funktsioonid

Teemad – rakenduse kuva
teemad.
Tunnused – helistamisteave jm.
Veebirakendus – saad liikuda
edasi Minu Ringi
veebirakendusse.

Saada tagasiside – siit saad
saata meili teel tagasisidet
rakenduse toimimise kohta.

Info – info rakenduses kasutatud
litsentside kohta.

24

3.1. Konto seaded
Konto seadete alt saad muuta oma parooli. NB! Parool võib koosneda ainult numbritest,
peab olema vähemalt 6 kohaline ning numbrid ei või olla järjest või ühesugused (nt.
666666).

Muuta saad ka kontaktiloetelu nimede sortimist või häälteenuste(kõnepost vm) keelt.
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3.2. Suunamisreeglid
Suunamisreeglid leiad avakuvalt Kõnesuunamiste alt.

Menüüs on näha kõik varem seadistatud suunamisprofiilid, mida saad rakenduse kaudu
aktiveerida, deaktiveerida ning muuta.

Eesolev „mummuke“ näitab reegli staatust:

-aktiivne,

Uue suunamisprofiili lisamiseks vajuta -
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- pole aktiivne.

Kõigepealt vali, millises olukorras reegel peaks toimima

Järgmiseks vali, milliseid kõnesid soovid antud reegliga suunata.

Kõik – kõik sisenevad kõned
Anonüümsed – ilma
numbrinäiduta sisenevad kõned
Välised – ettevõttevälistelt
numbritelt tulevad kõned
Sisemised – ettevõttesisestelt
numbritelt tulevad kõned
Kindlalt helistajalt – suuna ühelt
numbrilt või suunakoodilt tulevad
kõned. Sisesta number
suunakoodiga kujul +372xxx või
riigisuund kujul +370.
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Vali kuhu sa suunad.

Kõnepost – NB! suunamine
toimib ainult juhul, kui kõnepost
on aktiveeritud teenus
Ettevõtte sekretär – NB!
suunamine toimib ainult juhul kui
ettevõtte sekretär on määratud.

Teisele kontaktidele või
numbrile – Ettevõttevõttesisese
kontakti puhul võid suunata
lühinumbrile, ettevõttevälise
numbri puhul lisa kindlasti
number rahvusvahelisel kujul
(+372..). Kontakte saad ka otsida
nime alusel telefoniraamatust.
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Järgneva valikud on olulised, kui soovid reeglit siduda staatuse, valitud numbriga või keda
soovid suunamisest välistada.

Konkreetsed olekud, kui see
reegel kehtib – saad ära
määrata staatused, mille korral
suunamisreegel aktiveerub(vt
alumiselt pildilt). Kui pole valitud
ühtegi staatust, siis kehtib reegel
kõikide staatuste korral.

Suuna edasi ainult
konkreetse(te)le numbrit(te)le
tulevad kõned – saad määrata,
millisele numbrile valitud kõnede
puhul reegele kehtib(vt pildilt
järgmisel lehel). Kui antud valikut
ei tee, siis kehtib suunamine
kõikidele sinuga seotud
numbritele.

Välista sellest reeglist
telefoninumber – Saad antud
reeglist välistada konkreetse
numbri (vt pildilt järgmisel lehel).
Saad otsida ka nime alusel
kontaktidest. NB! VIPiks märgitud
kontaktid välistatakse juba
automaatselt.
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Lühike number – sinu
lühinumber

Otsene number – sinu
lauanumber

Mobiili number – sinu
mobiilnumber

Sisesta kindlasti ka profiilile nimi.

Ja „Salvesta“
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3.3. Kõnepost
Kõneposti seaded, tervitused ja salvestatud teavituste edastamine. NB! Kõnepost on
lisateenus.

Luba helistajatel jätta
kõneposti teade – saad ise
valida, kas sissehelistaja saab
teadet jätta või katkestatakse
kõne peale tervituse ettelugemist.
Saa teateid – vali kuidas soovid
teavitusi saada

Mängi tervitust – vali, millist
tervitust helistajale mängitakse:
Minu telefoninumber – süsteem
loeb automaatse tervituse koos
sinu telefoninumbriga
Minu nimi - Minu telefoninumber
– süsteem loeb automaatse
tervituse koos sinu nimega (nimi
on vaja sisselugeda)
Personaliseeritud tervitus – loe
sisse täielikult enda tervitus
Ajutine – kalendripõhiselt
defineeritav, ajutiselt
ettemängitav tervitus

Personaliseeritud tervituse valimisel saad sa selle ka koheselt salvestada.
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Salvesta tervitus ja lõpetamiseks vajuta Stopp. NB! Tervitus võib olla maksimaalset 30
sekundi pikkune.

Peale salvestamist võid kuulata oma tervitust, salvestada vajadusel uuesti või kinnitada
vajutades Lae üles.

Ajutise tervituse valimisel tuleks määrata kehtivuse aeg. Peale määratud aega taastub
eelnev valik.
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3.4. Tarkvaratelefoni seaded
Tarkvaratelefon (i.k. softphone) on tarkvaral põhinev telefoniterminal, mis võimaldab kõnesid
teha üle andmesideühenduse.
Lisateenusena aktiveeritav tarkvaratelefon avab rakenduses VoIP-kõnede võimaluse.
Sul on võimalik kasutada Ringi mobiilirakendust põhikõnerakendusena, kõned liiguvad
interneti kaudu(VoIP) – nii rakendusest alustatud kõned kui ka sisenevad. Seadistuste alt
saad valida, millise võrgutüübi korral tuleks tarkvaratelefoni eelistada.

Paljudes telefonides on vaikimisi sees energiasäästurežiim, mis lülitab rakendused taustal
säästurežiimile ning luua takistusi sisenevate kõnede puhul.

Selleks saad Ringi rakenduse puhul säästurežiimi välja lülitada.

3.3.1. Tarkvaratelefon - oluline teada
VoIP-kõne – Elisa ei võta vastutust VoIP-kõnede toimimise eest 4G- või WiFi-võrkudes, sest
kõik võrgud ei ole kõne jaoks piisava kvaliteediga või on neis VoIP-kõne kasutamine piiratud.
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Sisenev VoIP-kõne – tarkvaratelefoni eelmistamisel (4G ja/või WiFi võrkudes) üritatakse
kõnet ühendada kõigepealt üle VoIP-i, juhul kui see ei õnnestu 5 sekundi jooksul, siis
ühendatakse kõne tavalise GSM-kõnena.
Dual-SIM telefon – kahe SIM-kaardipesaga telefonis kasuta Ringi teenusega seotud SIMkaarti põhilise SIM-kaardi pesas (nr. 1). Rakendusse sisselogimisel peab olema aktiivne SIM
1 ning lubatud mobiilne andmesideühendus.
Rakenduse Apple iOSi versiooni erinevused – võrreldes Androidi versiooniga puuduvad
iOSi versioonil teatud funktsioonid, näiteks nn hõljuv nupp ja helistamisteave. Samuti võib
esineda väikesi erinevusi rakenduse väljanägemises ja nuppude asetuses.

3.5. Teemad
Teemade alt saad valida rakenduse välimuse teema:

3.6. Tunnused – kõneteave
Saad määrata, kas sulle kuvatakse kontaktinfot enne sisenevat kõnet (iOS versioonil pole valikut), kas näidatakse rakenduse kiirvaliku
nuppu kõne ajal (ainult Android versioonil) ja koguda kasutusinfot. Lisaks on siia toodud koputuse funktsiooni juhtimine.
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3.7. Tagasiside
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3.8. Rakenduse info
Info all kuvatakse rakenduse versiooni ning kõikide rakenduses kasutusel olevate
funktsionaalsuste litsente.
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