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Веб портал ашиглан үйлчилгээний тохиргоо хийх заавар 

Хэрэглэгч Mobile Office үйлчилгээг ашиглахад шаардлагатай тохиргоог хийхдээ дараах 

зааврыг нэн тэргүүнд мөрдөнө. Үүнд: 

1. Веб портал ашиглахад шаардлагатай интернэт орчинг бүрдүүлсэн байна. 

2. mobileoffice.mobinet.mn хаягаар хандан орно. 

3. Өөрийн утасны дугаар /хэрэглэгчийн нэр/ болон нууц үгийн тусламжтай веб порталд 

нэвтрэнэ.  

1. Хэрэглэгчийн үндсэн мэдээллийн хэсэг /profile/ 

Уг хэсэгт хэрэглэгч өөрийн ерөнхий мэдээллүүдийг өөрчлөхтэй холбоотой энгийн 

тохиргоонуудыг хийх бөгөөд дараах дэд цэснүүдээс бүрдэнэ. Үүнд: 

 

 Profile /Ерөнхий мэдээлэл/ - Уг цэсийг сонгон хэрэглэгч өөрийн овог нэрийг оруулах, 

цагийн бүсийг сонгох, и-мэйл хаяг, улс, хот, дүүргийнхээ мэдээлэл зэргийг нэмэх 

боломжтой.   

 Addresses /Дугаарын мэдээлэл/ - Уг цэс нь хэрэглэгчийн дуудлага хийх болон хүлээн 

авах үндсэн дугаар болоод SIP-ийн талаарх мэдээллийг харуулна.  

 Password /Нууц үг/ - Веб портал болон аппликэйшнд ашиглагдах хэрэглэгчийн нууц 

үгийг өөрчлөхтэй холбоотой тохиргоог уг цэсэнд хандан хийх боломжтой.  

 Schedules /Хуваарьт тохиргоо/ - Үйлчилгээний нэмэлт боломжуудыг ямар хуваарийн 

дагуу ажиллуулахтай холбоотой тохиргоог уг цэсийн тусламжтай хийж гүйцэтгэнэ. 

 Call Policies /Дуудлагын тохиргоо/ - Үйлчилгээний нэмэлт боломжуудыг ашиглан 

дуудлага хийхтэй холбоотой тохиргоог хийнэ. 

 Privacy – Байгууллагын нэрсийн жагсаалт, групп болон автомат хариулагчийн 

жагсаалтаас өөрийгөө хасах тохиолдолд уг цэсийг ашиглах боломжтой.  

 Office Zone – Байгууллагын эсвэл хувийн орчинд ажиллах зарчмыг бүхий л түвшинд 

тодорхойлно.  

2. Дуудлага хүлээн авах тохиргоо /incoming calls/ 

Дуудлага хүлээн авах, шилжүүлэх болоод дуудлага хийж буй талд өөрийн нэрийг 

харагдуулахгүйгээр нууцлах зэрэгтэй холбоотой бүхий л тохиргоог хийх боломжтой.  
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 Calling Name Delivery – Дуудлага хийж буй талд өөрийн нэр буюу ID харагдах 

боломжтой эсэхийг тодорхойлно. 

 Calling Name Retrieval – Дуудлага хүлээн авахдаа залгагч талын нэр буюу ID 

харагддаг байх тохиргоог хийнэ.  

 Calling Number Delivery - Дуудлага хийж буй талд өөрийн тань утасны дугаар харагдах 

боломжтой эсэхийг тодорхойлно.  

 Call Forwarding Always – Танд дуудлага ирэхэд үргэлж өөр нэг дугаарт шилждэг 

байхаар тохиргоог хийнэ.  

 Call Forwarding Busy – Таны утас завгүй үед дуудлага ирэхэд өөр нэг дугаарт 

автоматаар дуудлага шилждэг байхаар тохиргоог хийнэ.  

 Call Forwarding No Answer – Та ирсэн дуудлагад хариу өгөхгүй байх үед дуудлага өөр 

дугаарт автоматаар шилждэг байхаар тохиргоог хийнэ.  

 Call Forwarding Not Reachable – Таны дугаар холбогдох боломжгүй үед гаднаас 

дуудлага ирэхэд өөр дугаарт автоматаар шилждэг байхаар тохиргоог хийнэ. 

 Connected Line Identification Restriction – Дуудлага хүлээн авах үед дуудлага хийгч 

талд өөрийн дугаарыг огт харагдуулахгүй байхаар тохиргоог хийнэ. 

 External Calling Line ID Delivery – Зөвхөн байгууллагын тань бус хэрэглэгч дуудлага 

хийх үед өөрийн нэр буюу ID-г харагдуулдаг байхаар тохиргоог хийнэ.  

 Internal Calling Line ID Delivery – Зөвхөн танай байгууллагын ажилтан дуудлага хийх 

үед өөрийн нэр буюу ID-г харагдуулдаг байхаар тохиргоог хийнэ.  

 Call Forwarding Selective – Урьдчилан заасан дугааруудаас дуудлага ирэх үед 

дуудлага шилждэг байхаар тохиргоог хийнэ.  

 CommPilot Express – Оффист, оффисоос гадуур, завгүй, холбогдох боломжгүй байх 

гэсэн үндсэн дөрвөн тохиолдлын дагуу дуудлага шилжих болон дуув шуудан ажилладаг 

байх тохиргоог хийнэ. 

 Sequential Ring – Дуудлага ирэх үед хэдэн хэдэн дугаар ээлжлэн дуугардаг байхаар 

тохиргоог хийнэ.  
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 Simultaneous Ring personal – Дуудлага ирэх үед хэд хэдэн дугаар зэрэг дуугардаг 

байхаар тохиргоог хийнэ.  

3. Дуудлага хийх тохиргоо /outgoing calls/ 

Сүүлд залгасан хэрэглэгч рүү хялбар байдлаар залгах, дуудлага хийх явцдаа дугаараа 

нууцлах зэрэг дуудлага хийхтэй холбоотой бүхий л тохиргоог хийнэ. 

 

 Call Return – Хамгийн сүүлд хүлээн авсан дугаар руу хариу залгах бол #69 кодыг 

ашиглана.  

 Line ID Blocking – Дуудлага хийх явцдаа өөрийн дугаарыг нууцлахтай холбоотой 

тохиргоог хийнэ.  

 Communication Barring User-Control – Гадагш дуудлага хийхэд нууц үг шаарддаг 

байхаар тохиргоог хийнэ. 

 Personal Phone List – Call manager програмд ашиглагдах дугааруудын жагсаалтыг уг 

цэсэнд үүсгэнэ.  

4. Дуудлагын тохиргоо /call control/ 

Одоогийн яриаг түр зогсоож, харилцагчийн дуудлагыг хүлээлгэх, гурвалсан дуудлага 

ашиглах, өөр дугаарт дуудлагыг шилжүүлэх зэрэг нэмэлт боломжуудтай холбоотой 

тохиргоог хийхэл уг цэсийг ашиглана.  
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 Barge in Exempt – Call Center-ийн функцд ашиглагдах бөгөөд 2-этгээдийн хоорондын 

яриаг сонсохоос сэргийлнэ.  

 Call Waiting – Давхар дуудлага ирэх үед өмнөх хэрэглэгчийн яриаг түр зогсоон, 

хүлээлгэж дуудлагыг авахтай холбоотой тохиргоог хийнэ.  

 Call Transfer – Яриа хийх явцдаа харилцагчийн өөр дугаарт шилжүүлж өгөхтэй 

холбоотой тохиргоог хийнэ.  

 In-Call Service Activation – Дуудлага хийж байх явцад нэмэлт боломжуудыг ашиглах 

тохиолдолд код ашигладаг байхаар тохиргоог хийнэ.  

 Three-Way Call – Харилцагчтай ярилцах зуураа гуравдагч хүнийг яриандаа татан 

оролцуулж гурвалсан дуудлага хийх боломжийг олгоно.  

 BroadWorks Anywhere – Өөрийн бүртгэлтэй холбох суурин болон үүрэн утасны 

дугааруудын тохиргоог хийнэ. 

 BroadWorks Mobility – Ажлын утасныхаа дугаарыг өөрийн ямар гар утасны дугаартай 

холбохтой холбоотой тохиргоог хийнэ.  

 Shared Call Appearance – Гар утас, компьютер болон суурин утсанд ирэх дуудлагын 

тохиргоог энэхүү цэсний тусламжтай хийж гүйцэтгэнэ.  

5. Клиентийн аппликэйшн /client applications/ 

 

 CommPilot Call Manager – Портал руу нэвтрэх үед call manager үйлчилгээний 

боломжууд шууд ажилладаг байхаар тохиргоог хийнэ.  

 Outlook Integration – Microsoft Outlook програм дахь хэрэглэгчдийн нэрсийн жагсаалт 

болон мэдээллийг нэгтгэх бол энэхүү цэсийг ашиглана.  

6. Чатлах тохиргоо /messaging/  
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 Integrated IM&P – Чатлах үйлчилгээг идэвхижүүлэхтэй холбоотой тохиргоог хийхийн 

тулд энэхүү цэсийг ашиглана.  

 Fax Messaging – Хэрвээ хэрэглэгч факс мессеж үйлчилгээг нэмэлтээр авсан бол энэхүү 

цэс харагдах бөгөөд холбоотой тохиргоог хийх боломжтой юм.  

7. Үйлчилгээний скрипт /service script/  

 

 Configuration – Хэрэглэгч тодорхой скриптийн дагуу үйлчилгээг ашиглахыг хүсвэл 

энэхүү цэсийг ашиглах боломжтой.  

 Load – Хэрэглэгч өөрийн скрипт файлаа сонгох эсвэл файл байрлах хаяг /url/-ийг зааж 

өгөх замаар скриптийг ажиллуулна.  

 Logs – Скриптийн бүртгэлийг харахын тулд энэхүү цэсийг ашиглана.  

8. Бусад тохиргоо /utilities/  

 

 Authentication – Системд зөвшөөрөгдөөгүй хандалт хийхээс сэргийлэхтэй холбоотой IP 

утасны бүртгэлийн тохиргоог уг цэсний тусламжтай хийнэ.  

 Basic Call Logs – Гадагш хийсэн, хүлээн авсан, алдсан дуудлагын мэдээллүүдийг 

харуулна. 

 Feature Acess Codes – Үйлчилгээний нэмэлт боломжуудыг ашиглахад шаардлагатай 

товч кодуудын мэдээллийг харуулна. 

 Group Directory – Группын нэрсийн жагсаалтыг харуулна.  

 Registrations – Хэрэглэгчийг статик болон динамик бүртгэлүүдийг харуулна. 


