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Uno Mjuk är ett program för ip-telefoni på företag som använder Mac. Vi träffar 
Jobblyftet där 50 personer använder softphoneprogrammet och tar reda på hur 
de tycker att det fungerar.

allt fler företag har av ett antal anled-
ningar börjat arbeta med Mac som arbets-
redskap. Många upplever att man behöver 
färre IT-tekniker, samt att det är lättare att 
arbeta med en och samma typ av dator i 
hela företaget. En stor fördel är dessutom 
att man kan arbeta med OS X samtidigt som 
man fortfarande har tillgång till Windows 
genom Boot Camp, alternativt genom att 
köra Windows i en virtuell miljö. 

Däremot så har ett problem med OS X varit 
att programutbudet har upplevts som begrän-
sat för en företagsmiljö och har fått en del 
företag att avstå från Mac. Någonting som 
hittills har fungerat tämligen dåligt är en rik-
tig softphone (till exempel Skype) som är 
riktad till företag. Softphones är bra för att 
kommunicera över datorn och andra enheter 

billigt – något som är viktigt för företag. Uno 
Telefoni är ett företag som har tagit hänsyn 
till just detta och har utvecklat en helhetstjänst 
inom telefoni för företag. Då har de dessutom 
utvecklat en iPhone-app (Uno Mobil) och kli-
enter för både OS X och Windows (Uno Mjuk). 
De har även skapat ett webbgränssnitt för 
enklare statusmodifieringar, men det har dess-
värre inget stöd för vanliga samtal.

50 personer använder Uno
Företaget Jobblyftet arbetar med rekrytering, 
omställning och jobbcoaching för arbetssö-
kande, och var ett av de första att utnyttja 
Unos nya tjänst. De har sedan betastadiet 
använt Mac-klienten Uno Mjuk tillsammans 
med resten av de tjänster som företaget er-
bjuder. Jobblyftet har ungefär 50 anställda 

idag, och nästan alla använder Uno Mjuk. De 
har använt Mac ända sedan företaget grunda-
des, men har ändå ett par Windows-datorer 
på kontoret.

Vi fick har pratat med tre av de anställda på 
Jobblyftet om hur Uno Mjuk fungerar i före-
taget för att ta reda på om det äntligen finns 
en kompetent softphone till Mac. 

Jesper Lautmann är bland annat ansvarig 
för telefonin på Jobblyftet, och har tillsam-
mans med IT-tekniker Jesper Hjelmager ut-
gjort den större styrkan bakom införandet av 
det nya telefonsystemet. Även Martin Johans-
son var med, och han gav oss sin syn som 
vardaglig användare av Mac-klienten. 

 Henrik Björkman
 fragahenrik@gmail.com

Macen som 
 telefonsystem

Hur upptäckte ni Uno Telefoni?
[JH]: Vi ville hitta en billigare telefonilös-

ning än den vi redan hade, eftersom det var 
så vansinnigt höga kostnader då vi satt och 
vidarekopplade samtal internt över konto-
ret bara två meter bort. 

När vi kollade på alternativ så fann vi 
nästan inga lösningar som var anpassade 
för Mac. Däremot så hittade vi en hel upp-
sjö med Windows-anpassade lösningar. Vi 
valde då att köpa in Uno innan klienten ens 
var färdig för Mac. 

Köpte ni alltså in tjänsten utan att få Mac-
klienten till en början?

[JH]: Nej, vi köpte in tjänsten och fick en 
Mac-klient, men den var i ett tidigt beta-
stadium vid den tidpunkten. Den var inte 
ens redo för nyare operativsystem, utan var 
bara testad med Leopard. Uno hade aldrig 
haft någon som testade klienten skarpt, 

utan vi var i princip först med just Mac-
versionen.

Anledningen till att vi trots det köpte in 
Uno var för att få billigare telefoni, ett sys-
tem som är stabilt och som fungerar oavsett 
var man än befinner sig. Det var helt enkelt 
den mest optimala lösningen, även på sikt 
eftersom den kan utvecklas.

Fungerar det bra med att använda systemet 
utanför jobbområdet när ni till exempel job-
bar hemifrån eller är ute på resor?

[JH]: Man kan, både i praktiken och i teo-
rin, ta med jobbdatorn och koppla upp sig 
emot ett Wi-Fi-nät i Australien för att sedan 
ringa med normaltaxa. Sitter man däremot 
med ett 3G-modem så är ju kostnaderna för 
data mycket högre, men samtalstaxan är 
densamma.

[MJ]: Det är bra att sitta hemma med Uno. 
Vissa förmiddagar har jag suttit hemma och 

jobbat, och det har fungerat väldigt bra. 
Ibland vill man ju också sitta ostört när man 
ringer, så då är det bara att ta med sig datorn 
till ett annat rum och ringa. Att ha telefon-
boken direkt i datorn är dessutom riktigt 
smidigt.

Visst är det så att det finns en iPhone-app 
också?

[JL]:Ja, men den är inte färdigutvecklad. 
Det enda man kan göra just nu är att gå in 
och bland annat ändra sin status. Mobilite-
ten är den stora fördelen med Uno, och även 
hopkopplingen mellan mobiltelefonen, den 
fasta telefonen på kontoret och datorklien-
ten.

[JH]: Det är en vidareutveckling på deras 
WAP-tjänst, och som sagt så är det statusen 
och dylikt som man kan ändra för tillfället. 
Just nu så ligger den i teststadiet, och fun-
kar relativt okej.

”man kan koppla upp i australien 
och ringa för lokaltaxa”

MacWorld ställer frågor till tre användare av softphonen 
 Uno Mjuk – hur bra fungerar det egentligen?
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jesper lautmann visade oss runt i 
lokalerna efter vår intervju och de-
monstrerade hur Uno Mjuk fung-
erade i praktiken. När vi fick en 
demonstration så kunde vi redan 
utan förkunskaper gissa oss till vad 
man kunde göra och hur man skul-
le göra det. Programmet är logiskt 
uppbyggt, och personalen på Job-
blyftet verkar hålla med. Att det 
finns tre olika vyer för användare 
gör det också väldigt smidigt att 
använda för vissa, då det inte behö-
ver innebära att ett stort fönster 
med alldeles för många knappar 
dyker upp på skrivbordet titt som 
tätt. Receptions-vyn är klart den 
mest komplicerade, men det är 
också den som är begränsad till just 
receptionister för att man lätt ska 
kunna styra om samtalet till olika 
avdelningar. Har man använt en 
softphone tidigare så ser man en 
likhet i designen, men Uno är myck-
et lättare än många andra klienter 
som vi själv har sett.

Alla nödvändiga verktyg finns med 
i klienten – allt ifrån en knappsats 

för automatiserade växlar till en smi-
dig sökfunktion. Under demonstra-
tionen så påpekades det att en mer 
avancerad sökfunktion skulle vara på 
sin plats, men att döma av det vi såg 
så fungerade det utmärkt – åtmins-
tone för enklare sökningar. Kontak-
terna kan ingå i olika taggar och 
grupper för att kunna hittas på olika 
sätt, och varje kontakt kan fyllas i 
tämligen detaljerat.

Det finns dessutom en specifik 
administrationsvy som inte kan ses 
av andra användare och involverar 
mer specifika detaljer gällande sys-
temet. 

Vanliga användare har ett eget 
webbgränssnitt som då kallas för 
”User view”, som tilllåter användare 
att exempelvis ändra sin status och 
att skriva små meddelanden som 
andra ser. Att webbgränssnittet finns 
tillgängligt både som en app till iP-
hone och som en vanlig webbsida är 
väldigt smidigt eftersom man kanske 
inte vill bli störd och inte heller alltid 
har tillgång till en dator som har Uno 
Mjuk installerat.

Hur fungerar det att börja använda  Uno i 
företaget?

[JH]: Vi rullar ut det här över hela landet 
just nu, och vi skickar ut flera datorer varje 
dag till personal, och många av dem som 
ska ha är gamla PC-användare. Det blir 
alltså lite svårare för just dem till en början, 
men vi har märkt att de har funnit det lät-
tare att arbeta en bit in. Det är alltså en viss 
inlärningsfas för alla att gå igenom, och det 
är lättare för vissa.

[JL]:  Lanseringen i sig gick i tre steg, och 
det första var att vi skulle få det att fung-
era här på huvudkontoret. Det innebar en 
hel del tester och en undersökning om hur 
vi skulle jobba med systemet. Nästa steg 
var att vi skickade ut det till några anställda 
runt om i landet, och det tredje steget hål-
ler vi på med just nu – vi skickar ut datorer 
och mobiler till övriga medarbetare runt om 
i landet dagligen. Det var däremot lite stru-
ligt till en början med mjukvaran, eftersom 
den var skräddarsydd för äldre versioner av 
OS X. Vi körde ett fåtal datorer med den 
nyare versionen av OS X. Men då tog de 
fram den slutgiltiga versionen av klienten 
som fungerade med både nyare och äldre 
versioner. Då kände vi oss redo att uppgra-
dera resten av datorerna. Överlag har det 
gått smidigt att få in Uno i företaget, abso-
lut.

Hade ni någon typ av samarbete med Uno 
när klienten var i betastadiet?

[JL]:  När klienten var under betastadiet 
så kraschade det en del, och vi skickade iväg 
felrapporter till Unos programmerare så att 
de kunde lokalisera problemen, och de åt-
gärdades successivt. Vissa dagar hade vi 
teknikerna här för att programmera, så vi 
hade ett väldigt nära samarbete under tiden 
som Uno färdigställde klienten. 

Krävdes det någon extra utbildning för per-
sonalen när ni införskaffade Uno?

[MJ]:  Vi hade en dag när Unos personal 
kom hit och hade en introduktionsutbild-
ning under två timmar, och handlade om 
hur det fungerade, vad man bör tänka på, 
och så vidare. 

[JH]:  Sedan gick jag på en administra-
törsutbildning, då jag var ansvarig för lan-

seringen. Även Jesper Lautmann gick på en 
sådan utbildning, då han administrerar 
systemet idag.

Det finns två vyer på administrations-
sidan som vi kan styra; en som visar allting 
”bakom” Uno, och en som användarna ser, 
och just det var viktigt för oss att lära oss. 
Vi har hållit på med lite sådant vid sidan 
om nu också, men då har vi förlitat oss på 
manualer och liknande.

Ljudkvaliteten är alltid viktig när man pra-
tar i telefon, men hur bra är den i klienten, 
och hur står den sig emot andra VoIP-tjäns-
ter?

[JL]:  Ljudet genom Uno är skarpt och bra, 
och det känns som att man skulle sitta i 
princip bredvid varandra när man pratar, 
även om den andra parten är någon helt 
annanstans. Det gör väldigt mycket att 
kunna höra varandra bra över telefon, även 
internt. 

Jämfört med både Skype och Xlite, som 
vi använde tidigare, så är ljudet markant 
bättre. Uno är mycket bättre på just samtal, 
och även chattfunktionen är riktigt använd-
bar. 

Något mer som skiljer dem åt är att Uno 
tar mycket mindre kraft från datorerna, till 
skillnad ifrån Skype. Även i den mest krä-
vande vyn, som är ”receptionistvyn” där 
man ser allt visuellt i systemet, så är det 
förhållandevis väldigt resurssnålt i förhål-
lande till just likvärdiga program. Xlite som 
klient var till exempel väldigt tung att köra, 
och den var inte tillnärmelsevis så bra – var-

ken ljud- eller funktionalitetsmässigt. Dess-
utom så är Uno mer ”plug & play”.

Kan ni uppskatta hur stor del av företaget 
tror ni är nöjda med Uno som det är nu?

[JH]:  Precis som alla andra mjukvaror så 
hänger det sig ibland, och en del kan störa 
sig på det. Om jag skulle uppskatta hur 
många det är så skulle jag gissa på att 80-90 
procent av företaget är nöjda med lösnin-
gen, och vi kommer nog inte att byta bort 
det den närmaste tiden.

Ett av era mål med Uno var att sänka kost-
naden för just telefonin. Har ni lyckats med 
just det?

[JL]:  Ja, vi har faktiskt sänkt våra kost-
nader enormt. Jag har ingen exakt siffra, 
men jag vet att Uno Telefoni är över 60 pro-
cent billigare än vår tidigare lösning, vilket 
är en helt otrolig siffra.

MW: Skulle ni rekommendera Uno Telefoni 
till andra företag?

[JL]: Ja, absolut. Det finns en stor nackdel, 
men den är densamma som för all annan 
IP-telefoni; kraschar nätet så dör telefo-
nerna också, men det går inte att undvika 
om man inte kör på någon annan typ av 
telefoni. 

[JH]:  Det funkar för både stora och små 
företag. Vi har ju testat det i en liten skala 
till en början för att sedan expandera, och 
vi har märkt att det fungerar lika bra för 70 
användare som för två.

Jämfört med Skype och Xlite är ljudet 
markant bättre nu. Uno tar också mindre 

kraft från datorerna.
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Så fungerar Uno Mjuk

1 Knappsats – används 
för att styra i telefonväxlar.

2 Telefonboken består 
av en uppsättning kontakt-
kort, som visar namn, 
telefonnummer, mail och 
övrig information om en vald 
person. I kontaktkortet kan 
man även ringa upp och 
maila personen i fråga.

3 I samtalsrutan finns 
allt som har med aktuella 
samtal att göra. Förutom att 
den visar tiden för samtalet 
så dyker en del knappar upp 
som gör allt ifrån att ta upp 
knappsatsen till att lägga till 
fler personer i samtalet.

4 Här går det lätt att 
växla mellan telefonboken 
och samtalsloggen, precis 
som på vilken modern 
mobiltelefon som helst.

5 I den här sökrutan så 
kan man lätt finna kontakter 
utan att bläddra i telefonbo-
ken. Man kan dessutom söka 
på kriterier, t.ex. ”Ekonomi” 
för att finna personer som 
har det listat i kontaktkortet.

6 Uppe till vänster så 
finner man sitt eget namn 
där man kan styra sin 
aktuella status. Ändrar man 
till något annat än ”Tillgäng-
lig” så går nya samtal direkt 
till röstbrevlådan. Man kan 
också ange en egen notering 
om det är något speciellt 
man vill meddela arbetslaget.

7 Högst upp finns en 
mycket trevlig, men även 
enkel funktion – grupper. 
Arbetslag kan lätt ingå i 
grupper, och alla ser tydligt 
om det är någon online som 
jobbar i ett visst arbetslag.
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