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Särskilda villkor för Nova Inclusive 
1. Mobilapp 
I abonnemanget ingår rättigheten att ladda ner och logga in på Novas mobilapp, Mi. Finns tillgänglig 
för iOS och Android. 

2. Softphone-app 
I abonnemanget ingår rättigheten att ladda ner Novas softphone-app PCMi till din dator.  

Med en PCMi softphone-app i datorn kan du ringa och ta emot samtal så länge det finns en 
internetuppkoppling av god kvalitet. För att använda Softphone krävs nätverk som är minst CAT-5, 
tillgänglig bandbredd på minst 100Kbit/s och en brandvägg som tillåter SIP.  

3. Nummer 
I abonnemanget ingår ett fastnätsnummer. Befintliga nummer kan porteras in i lösningen. Kostnader 
kan tillkomma. 

4. Funktioner 
Observera att många av funktionerna nedan fungerar om du ringer via mobil eller PC-appen eller från en 
bordstelefon. Eller att de fungerar om personen som ringt in har ringt till ditt fastnätsnummer. För att få en helt 
integrerad funktion med mobilabonnemanget; välj en mexad lösning med ett externt abonnemang eller en helt 
integrerad lösning från Nova. 

Valfri telefon: Använd mobilen, ring med datorn eller bordstelefon (av Operatören godkänd SIP-
telefon, se partnerwebben). 

Stör ej: När du inte vill bli störd kan du i appen (mobil och PC) enkelt stänga av alla inkommande 
samtal till ditt fasta nummer - men samtidigt ge ett talat besked till den som ringer om varför du inte 
kan svara. Du kan sätta din status med olika besked, till exempel vård av barn, semester eller möte.  

Den som ringer utifrån till ditt fasta nummer får ett automatiskt meddelande där de får höra varför och 
hur länge du inte är tillgänglig, och får även möjlighet att lämna ett meddelande i röstbrevlådan. 
Samtal till ditt mobilnummer ringer som vanligt på mobilen och påverkas ej. 

Nummervisning: välj vilket nummer som ska visas när du ringer från appen, softphone eller 
bordstelefon. Du kan välja mellan fastnätsnummer, gruppnummer, dolt nummer eller mobilnummer. 
I mobilappen kan du även tidsstyra vilket nummer som visas under arbetstid respektive fritid. 
Mobilappen har även stöd för att välja nummervisning endast för nästkommande samtal. 

Styr dina samtal: Du kan bestämma vad som händer med samtal till ditt fasta nummer om du är 
upptagen eller om du inte svarar. Den som ringer utifrån till ditt fasta nummer kan till exempel bli 
vidarekopplad till valfritt nummer. 

Samtal till ditt mobilnummer ringer som vanligt på mobilen och påverkas ej. 

Kalendersynkronisering av stör ej: Du kan få synkronisering av dina kalenderbokningar i Office 365 
så att din telefon sätts på stör ej då du har bokat ett möte i din Office365-kalender.  

Status: När du är upptagen i telefon på ditt fastnätsnummer eller har angivit stör ej visas Status för 
dina kollegor i appen (mobil och PC). Statusen visas med symboler i olika färg i appen. Status låter 
dina kollegor veta när du är tillgänglig, eller till exempel upptagen i telefon, i möte eller på semester. 

Chatt: I appen (mobil och PC) kan du skicka chatttmeddelande till kollegor.  
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Koppla: I appen (mobil och PC) finns funktionen koppla, som flyttar pågående samtal till ditt fasta 
nummer till en annan telefon. Samtalet kan kopplas direkt, utan att ha pratat med mottagaren, eller 
efter att du har pratat med den du kopplar till. Samtal direkt till ditt mobilnummer kan inte kopplas. 

Röstbrevlåda: Röstbrevlådan tar emot meddelanden från den som ringer dig. Notis om 
röstbrevlådans innehåll får du via epost. En ljudfil innehållande meddelandet bifogas, det går även att 
ringa till röstbrevlådan. 

Personlig kö: När någon ringer dig på ditt fasta nummer och du är upptagen, kan du välja att den 
som ringer hamnar i en kö. Den inringande får då välja på att vänta kvar, tala med en kollega eller 
lämna ett meddelande i röstbrevlådan. 

Kontaktbok: I appen (mobil och PC) finns företagets användare samlade i den interna kontaktboken. 
Du kan skapa egna favoritlistor för att snabbare komma åt de kollegor du jobbar mest med.  

5. Bindningstid.  
Abonnemanget har en bindningstid enligt avtal. Därefter löper de med en uppsägningstid på tre 
månader. Obundna abonnemang har en uppsägningstid på tre månader. 

6. Prisplaner 
Nova Inclusive finns med två olika prisplaner; Business Sverige som alltid ingår eller Business 
Världen som ingår mot pristillägg. Alla användare hos en kund måste följa samma prisplan. 
Prisplanerna ger ett fast pris för upp till 5000 minuter. Samtal som överstiger potten, samtal till utlandet 
samt betalsamtal kommer att faktureras separat från Operatören (Advoco) till slutkund.  

Här hittar du aktuella beskrivningar av prisplanerna: www.stjarnafyrkant.se.se/prisplaner/  

Prisplanen gäller för samtal som passerar ut genom växeln. Samtal som ej passerar växeln omfattas 
ej av dessa prisplaner.  
Prisplanen gäller för användning för kundens egen rörelse. Prisplanen gäller inte för kund som 
bedriver call center verksamhet eller annan extern försäljning av telefonitjänster, liksom inte heller för 
verksamhet som på ett onormalt sätt utnyttjar denna prisplan. 
Nova äger rätt att genomföra justeringar av prisplanen. 

7. Övrigt 
För tjänsten i övrigt gäller Allmänna villkor, se www.stjarnafyrkant.se/allmanna-villkor  

https://advoco.se/prisplaner/
http://www.stjarnafyrkant.se/allmanna-villkor
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