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Sådan bruger du manualen
TDC Scale er et stort og avanceret system med mange funktioner og muligheder. Så
selv om systemet er enkelt og logisk at bruge i det daglige, kan der være områder og
situationer, hvor denne manual kan hjælpe dig til at komme hurtigt videre.
For at give et godt overblik og gøre det nemt at finde rundt i manualen er den inddelt i
afsnit, der overordnet svarer til opbygningen af den digitale selvbetjeningsportal:
•
•
•
•
•
•
•

Introduktion til TDC Scale systemet
Startsiden
Brugere
Virksomhed
Opsætning
Avanceret opsætning
Appendiks med tekniske beskrivelser og ekstra funktioner

Vi har gjort indholdsfortegnelsen detaljeret for at gøre det nemmere at finde præcis det,
du leder efter.
Hvis du bruger vejledningen digitalt, kan du klikke på de enkelte linjer i indholdsfortegnelsen og springe direkte til det, du ønsker at læse om.
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1. Introduktion til TDC Scale
1.1 Hosted IP-telefoni

TDC Scale er en webbaseret telefoniløsning. Det er derfor ikke nødvendigt med større
installationer i din virksomhed bortset fra selve telefonerne og tilhørende udstyr som
fiber/ADSL-linier, switche o.lign. Selve ”omstillingsanlægget” hostes hos TDC.
Det betyder, at løsningen er helt fleksibel, så I kan få præcis de funktioner, der passer
til jeres behov – nu og i fremtiden. Og det betyder, at vi sørger for vedligeholdelse og
opdatering af systemet, så I kan fokusere på jeres forretning.
Med TDC Scale sendes alle samtaler via jeres bredbåndsforbindelse. Det giver hurtig
og sikker kommunikation, og det gør det let at udvide systemet, fordi det er meget
enklere at skifte hastighed i en bredbåndsforbindelse, end at oprette ekstra telefonlinjer
i det ”gammeldags” telefonnet.
Fordi selve telefonanlægget er placeret hos os, kan der være både IP-telefoner og mobiler i jeres TDC Scale løsning. Og I kan udnytte en lang række avancerede funktioner
uden at skulle investere i særligt udstyr.
Eksempel på en TDC Scale løsning:
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1.2 Forskellige TDC Scale versioner

Der findes en række forskellige versioner af TDC Scale, som kan tilpasses præcist til
den enkelte virksomheds behov og økonomi. Administrationen og de grundlæggende funktioner er ens, og denne vejledning dækker derfor alle disse versioner af TDC
Scale:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TDC Scale
TDC Scale Enterprise
TDC Scale SKI
TDC One
TDC Flex
TDC Flex Scale
TDC Scale som ren mobilløsning
Omstillingspakke
Omstillingspakke Ekstra

Her i vejledningen har vi brugt ”TDC Scale” som standardudtryk i forbindelse med
forklaring af navigation osv., som gælder for alle TDC Scale løsninger.
Når du logger på selvbetjeningen, får du et overblik ovder de seneste handlinger i
Selvbetjeningen, som du kan gå direkte til. I toppen kan du vælge Menu og se navnet
på jeres løsning under Produktstyring.

1.3 Administration af TDC Scale

Som administrator har du adgang til alle dele af TDC Scale, til at ændre opsætninger
for virksomheden og enkelte brugere, og til at give andre medarbejdere adgang til
administrere dele af systemet.
Udover administratorer er der i TDC Scale andre brugertyper. Brugertyperne kan tildeles forskellige rettigheder i systemer og kaldes derfor også rettighedsprofiler.
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1.3.1 Forskellige brugertyper i TDC Scale
Daglige brugere
Har ikke brug for avanceret brug af systemet, men blot kendskab til de daglige og
grundlæggende funktioner
Kundevendte brugere
Fx receptionister og andre, der tager imod mange opkald og viderestiller dem til kolleger
Administrativt personale
Har behov for at trække informationer ud fra systemet og behandle dem - fx statistik
over ubesvarede opkald
Intern support
Fx telefoniansvarlige, systemadministratorer, helpdesk-personale og it-folk, der har
brug for teknisk indsigt i systemet
Ledelse
Har ansvaret for systemet og for at træffe de overordnede beslutninger

1.3.2 Værktøjer for administratorer

TDC Scale administreres via internettet med TDC Selvbetjening Erhverv, når det gælder de grundlæggende opsætninger, og med Scale SystemWeb når det gælder selve
konfigurationen af telefoniløsningen og indstillinger for den enkelte bruger.
I de to følgende afsnit kan du se mere om de to administrationsværktøjer, og hvordan
du bruger dem.

1.3.3 Brugeradgang til egne indstillinger

Som administrator kan du give kolleger mulighed for at logge på systemet og få adgang til deres egne indstillinger. Funktionerne kan indstilles direkte fra telefonen, via
PC Opkaldsklient der kan installeres på brugerens computer, eller med app’en TDC
Erhverv Assistent.

1.4 TDC Selvbetjening Erhverv

De grundlæggende opsætninger på jeres telefonisystem styrer du online i TDC Selvbetjening Erhverv. Du får adgang til TDC Selvbetjening Erhverv på tdc.dk/se. Der er både
en dansk og en engelsk version.
Du logger ind med brugernavn og adgangskode. Har du endnu ikke fået dette, kan du
bestille det på forsiden. Her kan du også bestille en ny adgangskode, hvis du har glemt
din nuværende.
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1.4.1 Brug af TDC Selvbetjening Erhverv

TDC Selvbetjening Erhverv er designet og opbygget på grundlag af input og ønsker fra
en række forskellige brugere. Målet er at gøre det så let som muligt at finde præcis det,
du skal arbejde med - uanset om du skal bruge selvbetjeningen hver dag eller et par
gange om året.
De funktioner, der har vist sig at blive brugt mest, er gjort lettest tilgængelige. Fx kan du
fra selvbetjeningens forside altid finde de kunde- og kontonumre, du sidst har arbejdet
med.
Har din virksomhed flere end 4 konti hos TDC, er der på forsiden et link ”Se alle kontoog kundenumre”, som giver dig en komplet oversigt og nem adgang til alle virksomhedssider og medarbejdersider for de enkelte abonnementer.
Ved at vælge Menu > Produktstyring > TDC Scale får du en menu, der giver direkte
adgang til en række undersider i Selvbetjeningen og til styringen af TDC Scale.
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1.4.2 Hjælpeværktøjer i TDC Selvbetjening Erhverv

I Selvbetjeningen er der forskellige værktøjer, der hjælpe dig med navigationen og
brugen af funktionerne.

Bl.a. kan du klikke på Spørgsmål og svar i topbarren.
Du kan også downloade en betjeningsvejledning som pdf her: TDC Selvbetjening Erhverv.

1.4.3 Produktstyring – TDC Scale

Når du skal opsætte og redigere funktionerne i jeres TDC Scale løsning, vælger du
Menu øverst på forsiden og klikker på Jeres TDC Scale løsning under Produktstyring.
Du kan nu via menuen gå til de vigtigste områder af selvbetjeningen.
Du kan også bruge søgefeltet til at søge på konto- og kundenumre, medarbejdernavne,
mobil- og fastnetnumre m.m.
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1.4.4 Scale SystemWeb

De mere komplekse indstillinger i TDC Scale konfigurerer du via Scale SystemWeb.

Det er her, du kan få det fulde udbytte af de mange avancerede funktioner i telefonisystemet, så det understøtter jeres forretning og arbejdsgange til fordel for både medarbejdere, kunder og andre forretningspartnere.
Hvis I har flere TDC Scale løsninger i virksomheden, har I også flere VK-numre. På forsiden af Scale SystemWeb kan du sikre, at du er på den rigtige virksomhedsside eller
evt. vælge et nyt VK-nummer, inden du klikker på ”Gå til Scale SystemWeb”.

1.4.5 Call flow - opkaldsstyring

Den grundlæggende ide med et telefonisystem som TDC Scale, er styring af opkald til
og fra jeres virksomhed. Det er derfor vigtigt, at jeres opkaldsstyring – også kaldet call
flow - er sat rigtigt op fra starten, så det kan understøtte jeres måde at arbejde på.
Fx bør I have en plan for, hvordan systemet skal sættes op med hensyn til åbningstider, hvem der skal have opkald fra kunder, hvem der skal modtage opkald til virksomhedens hovednummer, hvad der sker med opkald, hvis hovednummeret eller en
medarbejder er optaget osv.
Det er også vigtigt at have en oversigt over de telefonnumre og lokalnumre, som I skal
anvende i telefonisystemet. Nummerplanen inddeles i disse hovedgrupper:
Direkte numre / Gennemvalgsnumre
Jeres hovednummer og andre 8-cifrede numre, der kan bruges ved opkald til jeres
virksomhed.
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Direkte numre / Mobilnumre
De 8-cifrede numre, der bruges, når der ringes udefra til den enkelte medarbejders
fastnet- eller mobiltelefon.
Lokalnumre / Interne numre
Numre med 3-6 cifre, som bruges, når I ringer internt til hinanden i virksomheden.
TDC Call Manager
Call Manager giver dig et overblik over flowet af opkald i jeres TDC Scale løsning. Du
kan finde en video og anden præsentation af Call Manager på siden om jeres løsning
– På forsiden af selvbetjeningen vælger du Menu > Produktstyring > TDC Scale og
scroller ned til Call Manager feltet på selve siden.
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2. Startsiden
Du åbner startsiden for jeres TDC Scale-løsning fra selvbetjeningen ved at vælge
Menu og klikke på Scale (eller One etc.) under ”Produktstyring”.

2.1 Funktioner

Uanset hvor du er i selvbetjeningsportalen for din virksomheds TDC Scale løsning, har
du adgang til søgefeltet og til genveje under Menu i topbarren.

2.2 Nyheder

I Nyheder under Serviceinfo kan du se de seneste nyheder omkring jeres løsning.
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2.3 Brugere

I dette modul kan du se en oversigt over en del af de brugere, der er oprettet under
VK-nummeret.
Du kan vælge at se flere ved at klikke på ”Vis flere” eller se alle brugere ved at klikke
på ”Brugeroversigt”.

Du kan også gå til brugeroversigten ved at vælge Brugere > Brugeroversigt.

2.4 Søgegrupper

”Mine søgegrupper” modulet viser en del af listen over de søgegrupper, der er oprettet
under VK-nummeret.
Du kan se den komplette oversigt ved at klikke på ”Søgegrupper”.

Du kan også gå til oversigten over søgegrupper ved at vælge Opsætning > Søgegrupper.
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2.5 Licenser i TDC Scale

En af de store fordele ved TDC Scale er den ubegrænsede fleksibilitet, der ligger i, at
du kan til- og fravælge funktioner alt efter jeres behov og økonomi.
De fleste funktioner kræver en licens for at kunne bruges. Licensen er gratis for nogle
funktioner, mens du skal købe den til andre funktioner. De enkelte licenser er beskrevet
nærmere under funktionerne her i vejledningen.
I betaler abonnement for de licenser, I køber, uanset om de bruges eller ikke. Det er
derfor vigtigt, at du har styr på, om I har det rigtige antal licenser, og om der er nogle
I ikke bruger – eller mangler – så både funktion og økonomi er optimeret. Du kan til
enhver tid tilkøbe eller opsige ledige licenser i selvbetjeningen, bortset fra licenser,
der indgår i en licenspakke på det enkelte mobilnummer eller i en brugerprofil i TDC
Erhverv One.
I modulet på forsiden for jeres TDC Scale løsning kan du se enkelte af jeres licenser.
Du kan se alle jeres licenser ved at klikke på ”Licensoversigt”.

Du køber og opsiger licenser via licensoversigten. Du kan også gå direkte til den ved at
vælge Menu > Produktstyring > Scale > Virksomhed > Licensoversigt.
Vil du tildele eller fjerne licenser for en bruger, bruger du venstremenuen og vælger
Brugere > Administrer licenser.

2.6 Sprogvalg

Du kan skifte mellem dansk og engelsk, uanset hvor du er i selvbetjeningsportalen. Dit
valg af sprog i selvbetjeningen gælder automatisk også for sproget i Scale SystemWeb.
17
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3. Brugere
3.1 Indledning

For at kunne bruge en telefon i en TDC Scale løsning, skal du oprette en bruger og
mindst ét telefonnummer – fastnet-, mobil- eller lokalnummer.
En bruger er ikke nødvendigvis en bestemt medarbejder, fordi en telefon kan bruges
af flere medarbejdere, og fordi en medarbejder kan have flere telefoner (fx en mobil og
en IP-telefon). En bruger kan også være en telefon i et mødelokale, en telefax eller en
dørtelefon.
I TDC Scale systemet er en bruger derfor et telefonnummer. (Det tekniske udtryk er
”SIP-profil”, fordi TDC Scale er baseret på IP-telefoni, der bruger SIP som protokol for
kommunikation via datanetværk).
Du går til brugeroversigten Selvbetjeningen ved at vælge Brugere > Brugeroversigt.
Her finder du en oversigt over de brugere, der er oprettet under det pågældende VKnr., et link til at oprette en ny bruger, og et link til at eksportere alle brugerne til Excel-ark, så du kan redigere flere brugere ad gangen.

3.2 Oprettelse af en bruger

For at oprette en bruger i TDC Scale, skal der være en fysisk telefon til rådighed og
mindst ét telefonnummer. Af hensyn til jeres callflow (styringen af opkald til jeres virksomhed) skal du tage stilling til, om brugeren både skal have et direkte nummer (typisk
på en IP-telefon), et lokalnummer og/eller et mobilnummer.
Oprettelse af en bruger kræver en ledig licens. Er der ikke ledige licenser i jeres TDC
Scale løsning, skal du købe flere, før du går videre med oprettelsen.
Du køber licenser her Menu > Produktstyring > Scale > Virksomhed > Licensoversigt.
Du kan se mere om køb og tildeling af licenser under punkt 7.6.

Når du vil oprette en ny bruger, kan du vælge Brugeroversigt på startsiden i TDC
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Scale. Eller hvis du starter fra Selvbetjeningen vælge Menu > Produktstyring > Scale >
Brugere > Brugeroversigt.

Klik på ”Opret bruger”.
Under oprettelse af bruger skal alle felter med * udfyldes. Når du er færdig med et
modul, klikker du på ”Videre”, og når du er færdig med hele oprettelsen, klikker du på
”Godkend”.
De fleste felter er selvforklarende, men nogle områder kan kræve en uddybende forklaring:
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Brugeroplysninger

3.2.1 Profilnavn

Telefonens navn i TDC Scale-systemet, som bruges til at identificere den enkeltes
opsætning. Vær opmærksom på, at profilnavnet ikke kan ændres, når opsætningen er
godkendt.

3.2.2 For- og efternavne

Har medarbejderen et eller flere mellemnavne skal de skrives sammen med fornavnet.

3.2.3 E-mail

Feltet skal altid udfyldes. Hvis medarbejderen ikke har en e-mail, så brug en fiktiv
e-mail adresse. Du kan også bruge samme e-mailadresse (fx en afdelings) til flere
brugere.

3.2.4 Displaynavn

Det navn, som vises på modtagerens telefon, når brugeren ringer op. Der må ikke
bruges æ, ø og å.

3.2.5 Afdeling

Hvis I har mange medarbejdere, kan det være en fordel af inddele dem i afdelinger – fx
Kundeservice og Administration.
Er der oprettet afdelinger, kan du vælge at tilknytte brugeren til en af dem i dropdown-feltet. Vær opmærksom på, at du afbryder oprettelsen af bruger, hvis du går til
oprettelse af afdelinger.
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Loginoplysninger

3.2.6 Brugernavn

Brugernavnet dannes automatisk af systemet. Det skal bruges ved login til forskellige
programmer og apps, der kan være med i jeres TDC Scale løsning.

3.2.7 Adgangskode

Du kan vælge at lade systemet danne en adgangskode for brugeren, eller at bruge en
kode efter dit eller brugerens valg.
Alle brugere får ved oprettelsen automatisk adgang til at konfigurere deres telefon via
scalelogin.tdc.dk, til app’en TDC Erhverv Assistent m.m.
Markér ”Send mail med brugernavn og adgangskode”, hvis du har brugt en relevant
mail-adresse. Brugerne kan selv ændre deres adgangskode, når de logger ind første
gang.
Brugerne kan også ændre brugernavn eller adgangskode ved at sende en SMS til
10200 med teksten ”Password” eller ”Username”. Når brugeren vælger ”Password”, vil
der altid blive sendt et nyt – man kan altså ikke få tilsendt det eksisterende.
Klik på ”Videre”
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Nummeropsætning

3.2.8 Adresseoplysninger

Udfyld oplysninger om brugerens adresse.

3.2.9 Øvrige oplysninger

Under øvrige oplysninger kan tilføje
oplysninger om en ekstern mobil – dvs. et
nummer der ikke er med i jeres TDC Scale
løsning, men som I gerne vil kunne omstille
opkald til.
Dette kræver, at I supplerer jeres TDC
Scale løsning med programmet ”TDC Receptionist” eller andre omstillingssystemer
som fx ”Web PC Omstilling” eller ”Zylinc”.
Udfyld også felterne med Sprog, Tidszone
og skrive brugerens Stillingsbetegnelse.
I Note feltet kan du skrive en supplerende
oplysning om brugeren – fx en titel.
Skriv nummeret på den eksterne mobil.
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3.2.10 Mobil

På listen kan du vælge et af de ledige mobilnumre i jeres TDC Scale-løsning til brugeren. Hvis der ikke er mobiler i jeres løsning, vil feltet være tomt. Hvis du klikker på ”Aktiver Scale mobil”, vil mobilnummeret blive aktiveret fra om morgenen på den lovede
leve- ringsdato.

3.2.11 Nummervisning

Vælg det nummer, som skal vises på skærmen hos den, brugeren ringer til. Du kan fx
vælge brugerens direkte nummer eller jeres hovednummer.
Hvis I har købt licens til ”Valgfrit A-nummer”, kan du vælge frit mellem alle de 8-cifrede
numre, der er registreret på jeres CVR-nummer. (Det er dog ikke alle teleselskaber, der
kan tilbyde denne funktion).
Er brugeren kombi-bruger, vises det valgte nummer ved opkald fra både mobil og IP-telefon. Har brugeren en Job/Privatzone licens, så vises det valgte nummer i Jobzonen,
og brugerens mobilnummer i Privatzonen.

3.2.12 Alarm 112 kommune

Denne oplysning gør det muligt at lokalisere dit opkald til 112. Du skal blot vælge den
kommune, hvor brugerens IP-telefon, skal placeres. Hvis jeres løsning er 100% mobil,
vælges ”Mobil”. Husk at ændre denne indstilling, hvis brugeren flytter til en afdeling i en
anden kommune.
Klik på ”Videre”
Terminalopsætning
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3.2.13 Telefontype

Vælg, hvilken type IP-telefon brugeren har. Hvis brugeren kun har en mobiltelefon, eller
en telefon som I selv konfigurerer, vælger du ”Mobil og andre apparater”.

3.2.14 MAC-adresse

Når du skriver IP-telefonens MAC-adresse her, bliver telefonen automatisk programmeret med de oplysninger, du har valgt under oprettelsen. MAC-adressen har altid
12 tegn, og du finder den i telefonens menu (Tandhjul 1-7) eller på en label bag på
telefonen/ ATA-boksen.

3.2.15 Telefondisplay

Her skrives brugerens displaynavn, som er det, der vises i displayet, når der ikke er et
opkald i gang - fx brugerens navn.

3.2.16 Tildel licenser

Oversigten viser de licenser, I har, og hvor mange ledige der er af hver type. Du tildeler
licenser til brugeren ved at klikke på ”Tildel licens” i rækken med den ønskede licens
og derefter klikke på ”Gem”.
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3.2.17 Godkend oprettelsen

Bekræft oprettelsen af brugeren ved at klikke på ”Godkend”. Du får herefter en kvittering for at brugeren er oprettet.

3.3 Redigering af en bruger

Vil du ændre oplysningerne for en bruger, kan du finde brugeren via søgefeltet, via
modulet ”Brugere” på TDC Scale startsiden, eller ved at vælge Menu > Produktstyring
> Scale > Brugere > Brugeroversigt.
Hvis du vil redigere brugere i en afdeling, vælger du ved at vælge Menu > Produktstyring > Scale > Virksomhed > Afdelinger.
Klik på navnet på den bruger, du vil redigere, og følg samme rækkefølge som ved
oprettelse af en bruger (se evt. punkt 3.2). Du kan også redigere opsætning af viderestilling og voicemail, selv om de ikke er en del af oprettelsesoplysningerne.
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Vil du redigere avancerede opsætninger på brugeren, skal du bruge Scale SystemWeb, som du går til via Selvbetjeningens.

3.4 Administration af flere brugere ad gangen

Du kan oprette og redigere flere brugere ad gangen med funktionen ”Multiordrer”,
som du går til ved at vælge Menu > Produktstyring > Scale > Avanceret opsætning >
Multiordrer.

På ”Multiordrer” siden vælger du modulet ”Brugere”.
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3.5 Slet en bruger

Vil du slette en bruger fra TDC Scale, kan du vælge brugeren via søgefeltet eller ved at
vælge Menu > Produktstyring > Scale > Brugere > Brugeroversigt.

I brugeroversigten klikker du på ”Slet” ud for brugeren. Bekræft sletningen ved at klikke
på ”Slet” igen. Du vil nu få en bekræftelse på, at sletningen er gennemført.
Når du sletter en bruger, kan det have konsekvenser for bl.a. call flow, og opsætninger
i søgegrupper, afdelinger, fælles optaget status på IP-telefoner m.m. Du bør derfor
tjekke konfigurationen af jeres TDC Scale løsning alle de steder, hvor den pågældende
bruger findes.
Når brugeren er slettet, kan mobilnumre, fastnetnumre og evt. 8-cifrede telefonnumre
tildeles andre brugere. Sletningen af brugere kan også frigøre licenser, som enten
skal tildeles andre brugere eller opsiges, så I undgår at betale for funktioner, der ikke
bruges.

3.6 Opkaldsstyring / Call flow

Styring af opkald til jeres virksomhed – også kaldet call flow - er den grundlæggende
funktion i en telefoniløsning som TDC Scale. Vi anbefaler derfor, at du lægger en plan
for, hvordan opkald bedst når frem til den mest relevante medarbejder, hvilke medarbejdere og numre kunder og andre skal kunne ringe direkte til, hvad der skal ske med
opkald efter normal åbningstid, hvad der sker med opkald til en medarbejder, der er
optaget, osv. Se mere om dette under Call Manager i afsnit 1.4.5.
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3.6.1 Indstil viderestillinger for en bruger i Selvbetjeningen
Du skal ikke bruge en licens til funktionen Viderestilling.

Fra Selvbetjeningens forside vælger du Menu > Produktstyring > Scale > og scroller
ned til feltet Seneste brugere og vælger brugeren. Du kan også vælge Menu > Produktstyring > Scale > Brugere > Brugeroversigt og vælger brugeren i Brugeroversigten.
Du er nu på siden for Rediger bruger og scroller ned til felt 3 Viderestilling og Voicemail.

Her kan du redigere brugerens indstillinger for viderestilling.

Her vælger du først, om ingen opkald skal viderestilles, alle opkald skal viderestilles
eller om det kun er udvalgte opkald.
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Derefter vælger du, hvad der skal ske med opkald, hvis brugeren er optaget. Skal
ingen opkald viderestilles, skal opkald viderestilles til Voicemail, eller skal opkald viderestilles til et bestemt nummer.
Til sidst indstiller du, hvad der skal ske med opkald, hvis brugeren ikke svarer.
Klik på ”Luk” for at gemme indstillingerne.

3.6.2 Konfiguration af viderestilling i Scale SystemWeb
Du skal ikke bruge en licens til denne funktion.

Start med at vælge Menu > Produktstyring > Scale > Scale SystemWeb.
I Scale SystemWeb vælger du Profil > Brugere > evt. Søg, hvis du ikke kan se brugeren på oversigten.

Klik på den bruger, du vil konfigurere, og derefter på ”Indgående opkald”.

Her kan du konfigurere de forskellige funktioner for viderestilling, som du kan se mere
om i de næste afsnit.
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3.6.3 Fast viderestilling – Medflyt et opkald til en bruger
Funktioner med viderestilling kræver ikke en licens.

Med Fast viderestilling stilles alle opkald videre til et andet nummer. På siden ”Indgående opkald” vælger du ”Fast viderestilling”.

1. Vælg om ”Fast viderestilling” skal være slået til eller fra.
2. Tast det nummer, som opkald skal viderestilles til.
3. Marker ”Afspil opkaldspåmindelse, når et opkald viderestilles”, hvis den, der ringer ..
op, skal have en lydbesked om, at opkaldet stilles videre til en anden end den, der
er ringet op til.
4. Klik på ”Ok”.

3.6.4 Viderestilling af opkald, når brugeren er optaget
Funktioner med viderestilling kræver ikke en licens.

Med ”Viderestilling ved optaget”, kan du sørge for, at opkald stilles videre til et bestemt
nummer, hvis en medarbejder eller et lokalnummer er optaget.
På siden ”Indgående opkald” vælger du ”Viderestilling ved optaget”.

1. Vælg om ”Viderestilling ved optaget” skal være slået til eller fra.
2. Tast det nummer, som opkald skal viderestilles til.
3. Klik på ”Ok”.
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3.6.3.1 Samspil mellem Viderestilling ved optaget og ”Banke På”

Funktionen ”Banke På” er aktiveret som standard i TDC Scale. Derfor vil en telefon i
princippet ikke være optaget i jeres system, når flere ringer samtidig til den. Hvis flere
end 2 opkald venter på telefonen, vil hver af de efterfølgende opkald blive behandlet
som ”viderestilling ved optaget” eller efter politiken for Beskedsvar. Se mere om ”Banke
På” under punkt 3.9.

3.6.3.2 Samspil mellem Viderestilling ved optaget og Beskedsvar
(telefonsvarer)
”Viderestilling ved optaget” har en højere prioritet end Beskedsvar. Dvs. at opkald til
brugerens nummer ikke vil blive stillet videre til Beskedsvar, hvis ”Viderestilling ved
optaget” er aktiveret.

3.6.4 Viderestilling ved manglende svar
Funktioner med viderestilling kræver ikke en licens.

Med ”Viderestilling ved manglende svar”, kan du sørge for, at opkald stilles videre til et
bestemt nummer, hvis en medarbejder eller et lokalnummer ikke svarer.
På siden ”Indgående opkald” vælger du ”Viderestilling ved manglende svar”.

1.
2.
3.
4.

Vælg om ”Viderestilling ved manglende svar” skal være slået til eller fra.
Tast det nummer, som opkald skal viderestilles til.
Vælg, hvor mange gange telefonen skal ringe, før opkaldet viderestilles
Klik på ”Ok”.

3.6.4.1 Samspil mellem Beskedsvar (telefonsvarer)
og Viderestilling

Din indstilling af ”Antal ring før viderestilling” vil gælde for viderestilling til Beskedsvar –
også selv om ”Viderestilling ved manglende svar” er slået fra.
”Viderestilling ved manglende svar” har en højere prioritet end Beskedsvar. Dvs. at
opkald til brugeren ikke vil blive stillet videre til din Beskedsvar, hvis ”Viderestilling ved
manglende svar” er aktiveret.
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3.6.5 Vil ikke forstyrres

Funktionen kræver ikke en licens.
”Vil ikke forstyrres” behandler opkald til brugeren på samme måde, som ved optaget.
På siden ”Indgående opkald” vælger du ”Vil ikke forstyrres”.

1. V
 ælg om ”Vil ikke forstyrres” skal være slået til eller fra. Den enkelte bruger kan
også selv gøre det via scalelogin.tdc.dk eller i TDC Erhverv Assistent app.
2. Marker ”Afspil opkaldspåmindelse, når et opkald viderestilles”, hvis brugeren skal
kunne se en liste over mistede opkald
3. Klik på ”Ok”.
Funktionen kan også aktiveres og deaktiveres på andre måder:
• Fra brugerens telefon med programmet PC Opkaldsklient
• Med app’en TDC Erhverv Assistent
• M
 ed funktionsadgangskoderne 78/*79 (hvis disse bruges, kan det ses fra Receptions- klient og PC Omstilling, at brugeren har aktiveret ”Vil ikke forstyrres”/DND)

3.7 Beskedsvar (telefonsvarer) - oprettelse

I TDC Scale har den enkelte bruger en telefonsvarer, der kaldes Beskedsvar. Beskedsvar giver forskellige muligheder for at aflytte beskeder, sende beskeder videre
til andre brugere, og vælge om man vil have indtalte beskeder sendt som lydfil eller
e-mail.
Hvis I har TDC Scale Mobil som del af jeres løsning, er det vigtigt at tage stilling til, om
der skal oprettes Beskedsvar, fordi det her kræver en licens.

3.7.1 Licens til Beskedsvar

Du skal bruge en licens til hver bruger, der skal have Beskedsvar. Se evt. hvordan du
køber og tildeler licenser under afsnit 2.

3.7.2 Indstilling af Voicemail i Selvbetjeningen

I Selvbetjeningen vælger du Menu > Produktstyring > Scale > Scroller ned til feltet Seneste brugere og vælger brugeren. Du kan også vælge Menu > Produktstyring > Scale
> Brugeroversigten.
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Du er nu på Rediger bruger siden og scroller ned til felt 3 Viderestilling og Voicemail.

I Voicemail feltet kan du markere, hvis du vil have sendt en lydfil med beskeder fra din
Vocemail til en e-mail. Skriv e-mailadressen i feltet.
Du kan også fravælge, at der kan lægges beskeder på din Voicemail. Og du kan vælge
muligheden for at viderestille opkald, du ikke vil tage, til et andet nummer ved at taste
0.
Til sidst kan du vælge, om den hilsen, der skal være på din Vocemail, skal være en
standardhilsen, eller en du selv indtaler. Hvis du vælger den personlige hilsen, skal du
indtale den ved at ringe på 20 17 17 17 og følge vejledningen.

3.7.3 Konfiguration af Beskedsvar i Scale SystemWeb

Start med at vælge Scale SystemWeb i Selvbetjeningens venstremenu.
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I Scale SystemWeb vælger du Profil > Brugere.
Klik på den bruger, hvis Beskedsvar du vil konfigurere og vælg Indgående opkald >
Beskedsvar > Beskedsvarstyring.

Her kan du slå Beskedsvar til eller fra.
Du kan vælge, om det er alle opkald, der skal stilles videre til Beskedsvar, eller om der
kun skal viderestilles, hvis brugeren er optaget eller ikke svarer.
Du kan vælge, om beskeder blot skal gemmes, så de kan aflyttes senere, om brugeren
skal have beskedinfo på sin telefon, en lydfil med beskeden via e-mail, eller en kombination af disse.
Du kan også vælge, om det skal være muligt at viderestille til et andet nummer ved at
taste 0.
Klik på ”Ok”, når du er færdig med konfigurationen.

3.7.2.1 Samspil mellem Beskedsvar og Brugerstyringsportal

Hvis Beskedsvar skal kunne aflyttes via telefonen, skal Brugerstyringsportalen være
slået til her: Scale SystemWeb > Tjenester > Brugerstyringsportal, hvilket den er som
standard.
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3.7.3 Adgangskode til Beskedsvar

Hvis en bruger har glemt sin adgangskode til Beskedsvar, kan du tildele en ny.
I Scale SystemWeb vælger du Profil > Brugere > evt. Søg hvis den pågældende bruger
ikke er på listen. Klik på brugeren

Vælg ”Adgangskoder”.

Skriv den nye adgangskode og gentag den i næste felt. Klik på ”Ok”.
Når brugeren ringer op til Brugerstyringsportalen og bruger den nye kode, skal han
eller hun ændre den til en kode efter eget valg.

3.7.4 Ændring af antal ring før aktivering af Beskedsvar

Det kan være forskelligt for de enkelte medarbejdere, hvor lang tid der skal gå, før et
opkald bliver sendt videre til telefonsvaren. Du kan indstille, hvor mange gange telefonen skal ringe, før opkaldet viderestilles. Regn med, at hvert ring tager ca. 5 sekunder.
Gå til Scale SystemWeb i Selvbetjeningen ved at vælge Menu > Produktstyring > Scale
> Scale SystemWeb. Her vælger du Brugere og klikker på den pågældende bruger.
Vælg Beskedsvar > Personlig hilsen.
I dropdown feltet under ”Hilsen ved manglende svar” kan du vælge antal ring for hilsen.
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Klik på ”Ok”.

3.7.5 Indlæs lydfil som hilsen i Beskedsvar

Den enkelte medarbejder kan selv indtale en hilsen i sin Beskedsvar. Hvis du vil sikre
dig, at medarbejdernes hilsner overholder jeres interne telefonpolitik, kan du få lydfilen
af medarbejderen og indlæse den i brugerens beskedsvar, når den er tjekket.
Du kan også indlæse en lydfil med samme hilsen til alle medarbejderes beskedsvar.
Lydfilerne skal være i det standardformat, som bruges i TDC Scale. Det kan du se
mere om i Appendiks-afsnittet.
Gå til Scale SystemWeb og vælg Profil > Brugere > Søg evt. på brugeren, hvis navnet
ikke er på listen. Klik på brugeren og vælg Profil > Lydarkiv > Tilføj

Skriv et navn til lydfilen og vælg den i dropdown-feltet. Klik på ”Ok” for at bekræfte
valget.
Når du har uploadet lydfilen, går du til Profil > Brugere > Beskedsvar > Brugerstyringsportal.
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Her vælger du det personlige navn til Beskedsvar i dropdown-feltet og klikker på ”Ok”.

Der kan på samme måde indsættes hilsen ved optaget og hilsen ved manglende svar.
Når du har uploadet lydfiler til disse, går du til Profil > Brugere > Beskedsvar > Personlig hilsen.
Her vælger du den relevante hilsen i hver af dropdown-felterne og klikker på ”Ok”.

3.7.6 Generelt
Deaktiver svarboks
Hvis denne funktion er aktiveret, kan der gives en besked, men der kan ikke lægges en
besked
Afbryd kald efter hilsen
Der oplæses den besked, der passer til, hvordan svareren er aktiveret (hilsen ved optaget eller hilsen ved manglende svar), hvorefter kaldet afsluttes.
Viderestil kald efter hilsen
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Der oplæses den besked, der passer til, hvordan svareren er aktiveret (hilsen ved optaget
eller hilsen ved manglende svar), hvorefter opkaldet viderestilles til det valgte nummer.

3.8 Ventemusik (Music-On-Hold / MOH)

Det gør ventetiden lidt lettere, hvis der afspilles musik, mens et opkald er sat på hold
eller stilles om. I TDC Scale kan hver afdeling have sin egen ventemusik.
Husk at der kan være rettigheder til musikken, som kræver betaling af afgift til KODA
eller andre organisationer.

3.8.1 Licens til Ventemusik

Ventemusik kræver en udvidet funktionslicens, som skal bestilles. Se mere om køb og
tildeling af licenser i afsnit 2.

3.8.2 Konfiguration af Ventemusik i Scale SystemWeb

Vælg først den bruger, som du vil konfigurere ved at gå til Profil > Brugere > Søg. Klik
på ”Rediger” ud for den pågældende bruger og vælg Opkaldsstyring > Ventemusik.
Du kan nu slå ”Ventemusik” til eller fra for brugeren og klikke på ”OK”.

3.9 Banke På

Med funktionen ”Banke På” stilles personlige opkald ikke videre, hvis du allerede er i
gang med en samtale. Du får besked om det nye opkald med små ”bip”, og kan så vælge at sætte den igangværende samtale på hold, mens du tager det nye opkald – eller
lade opkaldet ringe ud, så det behandles om ”Viderestilling ved manglende svar”.
Funktionen er som standard aktiveret på nyoprettede profiler, som derfor ikke har mulighed for at være ”optaget”. Hvis brugere skal have denne mulighed, skal ”Banke På” slås fra.
Vælg først den bruger, som du vil konfigurere ved at gå til Profil > Brugere > Søg. Klik
på ”Rediger” ud for den pågældende bruger og vælg Opkaldsstyring > Banke På.
Du kan nu slå ”Banke På” til eller fra for brugeren og klikke på ”OK”.
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3.10 Spærring af opkaldslinje-ID

Når funktionen er slået fra, vises enten brugerens direkte nummer eller jeres virksomheds hovednummer på skærmen hos den, der ringes op til. Hvis funktionen slås til, vil
der typisk vises ”Ukendt nummer” eller lignende på modtagerens skærm.
Vælg Profil > Brugere > Søg. Klik på ”Rediger” ud for den pågældende bruger og vælg
Udgående opkald > Spærring af opkaldslinje-ID.
Slå ”Skjult nummer” til eller fra.

3.11 Valgfrit A-nummer visning

Med funktionen Valgfri A-nummer visning kan du bestemme, hvilket af jeres telefonnumre, der skal kunne ses af dem, brugerne ringer op til.
Det kan fx have betydning, hvis den der ringes op til, er optaget eller ikke kan tage
imod opkaldet, og derfor skal kunne ringe tilbage til den enkelte bruger, afdelingen eller
jeres hovednummer.

3.11.1 Licens til Valgfri A-nummer visning
OBS
Det afhænger af modtagerens teleselskab, om nummeret kan vises.
Valgfri A-nummer visning kræver en fælles virksomhedslicens, der dækker alle brugere
i jeres TDC Scale løsning. Se mere om køb og tildeling af licenser i afsnit 2.
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3.11.2 Opsætning af Valgfrit A-nummer visning

I Selvbetjeningen vælger du Menu > Produktstyring > Scale > Brugere > Brugeroversigt.

Klik på navnet på den bruger, du ønsker at redigere.
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Vælg ”Nummeropsætning”.

I modulet ”Hvilket nummer skal vises ved opkald?” kan du markere ”Valgfri A-nummer”
og skrive et af jeres numre i feltet. Klik på ”Gem”.

3.12 Notering

Notering gør det muligt for lokalnumre at overvåge et andet nummer, der er optaget, og
ringe op, når det bliver ledigt.
Funktionen er tilgængelig for alle brugere i jeres TDC Scale løsning og kræver ikke
licens.

3.12.1 Konfiguration af Notering i Scale SystemWeb

I Scale SystemWeb vælger du Brugere. Klik på ”Rediger” ud for den pågældende bruger og vælg Udgående opkald > Notering.
Slå Notering til og klik OK.
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3.12.2 Samspil mellem Notering og Vil ikke forstyrres

Notering virker sammen med Vil ikke forstyrres, hvis modtageren har slået denne
funktion til.

3.13 Parallelringning

Funktionen ”Parallelringning” gør det muligt, at opkald til dit nummer også kan modtages på andre numre. Dvs. at opkald til dig både modtages på dit direkte nummer/lokalnummer og på op til 10 andre telefonnumre (eller SIP-URL-adresser) samtidig.
Opkaldene ringer på alle ledige numre på listen samtidig, og besvares af den bruger,
der først tager sin telefon.
Funktionen kan sættes til at gælde i døgndrift eller i særlige tidsrum ved hjælp af en
tidsplan/ferieplan.
Parallelringning er en del af en standardlicens og kræver ikke ekstra licenser.
OBS
Parallelringning virker kun ved personlige opkald, mens opkald fra søgegrupper
og callcentre ignorerer parallelringning.

3.13.1 Konfiguration af Parallelringning i Scale SystemWeb

Vælg Scale System Web > Profil > Brugere. Klik på brugeren og vælg Indgående
opkald > Parallelringning.

Slå funktionen til og vælg de numre, der skal med på listen. Klik på ”Ok”.
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3.14 Adgangskoder

Under alle funktionsområder på Scale SystemWeb kan der opsættes en ny midlertidig
adgangskode til Brugerstyringsportalen, Menuvalg, Søgegrupper, Callcentre, Brugere
m.fl.
Specielt for brugere, er det samme kode der bruges til aflytning af beskeder via brugerstyringsportalen (*86)
Når der er opsat en ny kode, bliver brugeren bedt om at erstatte den midlertidige kode
med en personlig kode ved første login.
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4. Tasteskabeloner
Du kan programmere IP-telefonens taster til forskellige funktioner i Scale. Gå til siden
med Tasteskabeloner i Selvbetjeningen ved at vælge Menu > Produktstyring > Scale >
Brugere > Tasteskabeloner.

På siden kan du se en liste over de skabeloner, der allerede er oprettet og på hvilke
telefoner.

4.1 Opret en tasteskabelon

Du opretter en tasteskabelon ved at klikke på ”Opret tasteskabelon”
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Du giver først tasteskabelonen et navn – fx ”Kontor 8815”, der beskriver, at skabelonen
bruges på kontoret og på telefontypen IP8815.
Derefter vælger du telefonens type i ”Terminaltype”, og tilføjer evt. flere oplysninger i
feltet ”Beskrivelse”, fx ”Første”, som fortæller, at skabelonen bruges på første sal.
Du kan nu vælge funktioner for alle tasterne ud fra de muligheder, der findes under
hver tast. Til sidst godkender du din opsætning ved at klikke på ”Godkend”.
Du får en kvittering på, at tasteskabelonen er oprettet for den pågældende bruger.

Klik på ”Videre”

4.2 Rediger en tasteskabelon

Du går til oversigten med tasteskabeloner fra Selvbetjeningens forside ved at vælge
Menu > Produktstyring > Scale > Brugere > Tasteskabeloner.
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Her kan du søge efter den tasteskabelon, du vil redigere, i søgefeltet, eller klikke på en
skabelon i oversigten. Du kan også vælge at redigere flere rækker med tasteskabeloner ad gangen i feltet til højre for søgefeltet.

Klik på den tasteskabelon, du vil redigere
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Rediger oplysningerne og marker, om ændringerne skal installeres på alle telefoner,
hvor tasteskabelonen er installeret, eller om de bare skal gemmes i selvbetjeningen.
Klik på ”Gem”.
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5. Tildel og fjern licenser
for en bruger
Udover linket til ”Tildel licenser”, som er i den kvittering, du får ved køb af ekstra brugerlicenser, kan du også gå til ”Administrer Licenser” ved at vælge Menu > Produktstyring > Scale > Brugere > Administrer licenser.

5.1 Tildel licenser til en bruger

Vælg først den licens, der skal tildeles og marker derefter den eller de brugere, der skal
have tildelt – eller fjernet – licensen.
Hvis du ikke kan se alle brugere på listen, så brug søgefeltet.
Klik på ”Gem”
Du kan også tildele og fjerne licenser for den enkelte bruger ved at vælge Menu > Produktstyring > Scale > Brugere > Brugeroversigt og klikke på den pågældende bruger.
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Åben modulet Tildel licenser.

Her kan du se en liste over de licenser I har, og hvor mange ledige, der er af hver type.
Klik i ”Tildel licens” og ”Gem”.

5.2 Fjern en licens fra en bruger

Hvis du vil fjerne licensen for en bruger, fjerner du blot fluebenet ud for licensen og
klikker ”Gem”.
Du får nu en bekræftelse på, at du har tildelt eller fjernet licenser.
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5.3 Tildeling af profiler med licenser til brugere – i TDC Erhverv One
Når du skal tildele profiler til brugere i TDC Erhverv One, vælger du Menu > Produktstyring > One > Brugere > Brugeroversigt.

Er det en ny bruger, så klikker du på ”Opret bruger”. Er det en bruger, der er oprettet,
klikker du på brugerens navn.

Vælg profilen og udfyld/rediger de andre oplysninger og klik på ”Videre” og ”Godkend”
nederst, når du er færdig.
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6. Virksomhed
6.1 Konferencer / Telefonmøder
6.1.1 TDC Communicator

TDC Scale giver mulighed for at holde telefonkonferencer med TDC Communicator en app, som gør det nemt at oprette og invitere til konferencer – inklusive videomøder.
TDC Communicator kræver en brugerlicens – se afsnit 2.

For at bruge TDC Communicator skal du oprette en konferencebro, og vælge lokal og
fastnetnummer til rummet, så interne og eksterne kan ringe direkte til det.
Ved opkald til bliver deltageren bedt om at indtaste en kode. Koden for at benytte rummet kan aflæses direkte i TDC Communicator eller i Scale SystemWeb > Virksomhed >
Bruger> Bruger > Konference > Møder> Mit Rum Konference.

6.1.2 Konferencerum

I nogle eksisterende TDC Scale løsninger findes der også en anden mulighed for at
holde telefonmøder, nemlig Konferencerum. Hvis denne funktion er en del af jeres løsning, kan du redigere funktionen i Selvbetjeningen ved at vælge Menu > Produktstyring
> Scale > Virksomhed > Konferencer.
Vil du redigere et eksisterende konferencerum, så klik på navnet.
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6.2 Afdelinger

Afdelinger bruges til at strukturere brugere og tjenester i jeres TDC Scale løsning. Du
kan fx bruge afdelinger til at få et bedre overblik over brugere, søgegrupper eller andet.
Afdelingsbetegnelserne er også en hjælp for receptionister og andre medarbejdere, der
bruger software til at finde og ringe op til kolleger i TDC Scale.
Afdelinger kan konfigureres til at begrænse udgående opkald for en gruppe brugere, så
deres numre fx ikke kan bruges til at ringe til udlandet eller til at deltage i indsamlinger.
Du kan også tilknytte ventemusik eller en særlig besked til en afdeling, som kan afspilles, når en medarbejder sætter et opkald på hold.
Afdelingshierarki
Hvis du opretter flere afdelinger, kan du inddele dem i hierarkier med overordnede og
underordnede afdelinger, lige som jeres organisation. Du gør en afdeling overordnet i
forbindelse med oprettelse af en ny afdeling.
Økonomi/Licens
Du skal ikke bruge licenser for at oprette afdelinger, og du kan oprette lige så mange,
du har brug for.
Opsætning af afdelinger
Afdelinger kan administreres i både TDC Selvbetjening Erhverv og i Scale SystemWeb.
De to systemer giver forskellige muligheder, og de er derfor forklaret hver for sig på de
næste sider.
Du kan også kan oprette og redigere flere afdelinger ad gangen med funktionen Multiordrer, som du finder under Avanceret opsætning i venstremenuen.

6.3 Administration af afdelinger i Selvbetjening Erhverv
6.3.1 Oversigt over afdelinger

Afdelingssiden i Selvbetjeningen finder du ved at vælge Menu > Produktstyring > Scale
> Virksomhed > Afdelinger.
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På siden er der en oversigt over de afdelinger, der er oprettet. Hvis en afdeling hører
under en overordnet afdeling, kan du se denne i den midterste kolonne. Du kan også
se, hvor mange medlemmer der er i den enkelte afdeling.
Du kan bruge søgefeltet til at søge på afdelingsnavne eller dele af afdelingsnavnet.

6.3.2 Tilføj afdelingsbetegnelse/Opret ny afdeling

For at oprette en ny afdeling i selvbetjening klikker du på ”Opret afdeling”.

Skriv den nye afdelings navn i det øverste felt.
Skal afdelingen være underordnet en anden afdeling, kan du finde og vælge denne i
det nederste felt.
Bekræft valget ved at klikke på ”Gem”.
Du får en kvittering på, at afdelingen er oprettet.
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6.3.3 Rediger en afdeling

Vil du redigere oplysningerne for en afdeling, klikker du afdelingens navn i oversigten.

Du kan nu ændre afdelingens navn i det øverste felt. Og du kan evt. vælge at gøre
afdelingen underordnet en anden i det nederste felt.
Klik på ”Gem” for at bekræfte din redigering.
Du får en kvittering på, at afdelingen er opdateret.
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6.3.4 Slet en afdeling

Du sletter en afdeling ved at klikke på ”Slet” yderst til højre på afdelingens linje i oversigten.

Bekræft dit valg ved at klikke på ”Slet” igen.
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Du kan ikke slette en afdeling, hvis der er tilknyttet brugere, tjenester, underafdelinger
eller andet. Derfor skal du først fjerne afdelingsbetegnelsen fra alt, der er forbundet
med afdelingen, ellers vil du få en fejlmeddelelse.
Når afdelingen er slettet, får du en kvittering på, at afdelingen er slettet.

6.4 Administration af afdelinger i Scale SystemWeb
Gå til Scale SystemWeb via Selvbetjeningens venstremenu.
I Scale SystemWeb vælger du > Profil > Afdelinger.

6.4.1 Oversigt over afdelinger

Under ”Afdelinger” kan du se en oversigt over de afdelinger, der er oprettet i jeres TDC
Scale løsning.
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6.4.2 Søgning blandt afdelinger

I Scale SystemWeb vælger du Profil > Afdelinger. Nederst i oversigten kan du søge på
afdelinger eller på dele af navnet. Når du bruger søgefeltet, vil oversigten kun vise de
afdelinger, der passer med dine søgekriterier.

6.4.3 Tilføj afdeling / Opret ny afdeling

I Scale SystemWeb vælger du Profil > Afdelinger.

For at oprette en ny afdeling klikker du på ”Tilføj”.

Giv afdelingen et navn efter dit eget valg. Hvis afdelingen skal være underordnet en
andre afdeling, kan du vælge den i dropdown-feltet.
Klik ”Ok”
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6.4.4 Redigering af afdelinger

I SystemWeb vælger du Profil > Afdelinger.

Klik på ”Rediger” til højre på afdelingens linje i oversigten.

Du kan nu ændre afdelingens navn, og hvilken afdeling den evt. skal være underordnet.
Klik ”Ok”

6.4.5 Slet en afdeling

I SystemWeb vælger du Profil > Afdelinger.
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Klik på navnet på den afdeling, du vil slette, og klik på ”Slet”.

OBS
Sletning af en afdeling sker, så snart du klikker på ”Slet” og kan ikke fortrydes.

6.4.6 Hvis en afdeling ikke kan slettes

Hvis du får besked om, at en afdeling ikke kan slettes, er det fordi, der er tilknyttet
brugere eller tjenester som fx callcentre, velkomsthilsner e. lign.

Hvis du ønsker at slette afdelingen, skal du først fjerne afdelingsbetegnelsen fra alt,
der er tilknyttet den.

6.4.7 Afdelingshierarkier i Scale SystemWeb

Hvis der er mange brugere og/eller funktioner i jeres TDC Scale løsning, kan det være
en fordel at oprette afdelinger, der giver dig og brugerne et bedre overblik.
Du kan også skabe en overskuelig struktur ved inddele afdelingerne i hierarkier, hvor
nogle afdelinger er underordnet andre.
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6.4.7.1 Gør en afdeling overordnet

Du gør en afdeling overordnet ved at vælge den i dropdown-feltet i forbindelse med
oprettelse eller redigering af en afdeling i Scale SystemWeb.

Klik ”Ok”, når du har gjort afdelingen overordnet.

6.4.7.2 Gør en afdeling underordnet

Du gør en afdeling underordnet i forbindelse med, at du opretter eller rediger den.
Vælg den afdeling, der skal være overordnet i dropdown-feltet og klik ”Ok”.

6.4.8 Rediger afdelings-hierarki

Du kan flytte rundt på afdelingerne i jeres TDC Scale løsning og arrangere dem i flere
niveauer.
Det er en fordel at oprette alle de afdelinger, der er brug for, inden du ændrer i afdelings-hierarkiet.
I SystemWeb går du til Profil > Afdelinger.
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Når du klikker på afdelingens navn i oversigten, kan du ændre tilknytningen til andre
afdelinger.

Alle brugere og tjenester, der er tilknyttet den enkelte afdeling, flytter med, når afdelingen flyttes.
Klik ”Ok”, når du er færdig med at redigere.

6.4.9 Afdeling og Opkaldsbegrænsning

Afdelinger kan bruges til at begrænse udgående opkald til et eller flere numre. Du kan
fx bestemme, hvem der må ringe til udlandet eller deltage i telefonquizzer, indsamlinger
o.lign.
Åben Scale SystemWeb ved at klikke på punktet i venstremenuen.
I Scale System Web vælger du Opkaldsplan > Udgående Cifferplan.

Eksemplet viser, hvordan afdelingen ”Hovedkvarteret” ikke kan donere penge til indsamlinger.

6.4.10 Afdeling og menuvalg

Afdelingsbetegnelser kan være med til at sikre, at opkald kommer igennem til den
rigtige modtager, hvis du bruger menuvalg med mulighed for at omstille direkte til et
bestemt lokalnummer.
Vælg Scale SystemWeb ved at klikke på punktet i venstremenuen.
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I Scale System Web vælger Tjenester > Menuvalg.

Eksemplet viser, hvordan det bruges i praksis.

6.5 Administration af flere afdelinger ad gangen
Se under punkt 9.1.5.

6.6 Licensoversigt

I TDC Selvbetjening Erhverv kan du altid få et opdateret overblik over de bruger- og
virksomhedslicenser, der er i jeres TDC Scale løsning. Under de enkelte licenser kan
du se mere om, hvilken funktion de dækker.
Du kan se, hvor mange licenser I har købt af hver type, og hvor mange der evt. er
ledige – dvs. de er betalt, men mangler at blive knyttet til en bruger. Og du kan se den
månedlige udgift for jeres licenser.
Du kan gå til oversigten over jeres licenser på startsiden i TDC Scale.
I Selvbetjeningens vælger du Menu > Produktstyring > Scale > Virksomhed > Licensoversigt.
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6.6.1 Køb og opsigelse af licenser

Har I brug for flere brugerlicenser, eller har I flere ledige licenser, end der er brug for,
kan du nemt tilpasse antallet.
Gå til licensoversigten i Selvbetjeningen ved at vælge Menu > Produktstyring > Scale >
Virksomhed > Licensoversigt.

Har din virksomhed flere VK-numre med Scale løsninger, så husk at tjekke, om du er
på siden med det rigtige VK-nummer, eller om du skal skifte til et andet VK-nummer.
I licensoversigten kan du se prisen pr. stk. for de enkelte licenser. Du kan købe flere
licenser ad gangen, hvis du fx regner med at skulle tildele dem til en gruppe nye medarbejdere.
Vil du købe licenser, så klik på ”Køb” i modulet. Vil du opsige licenser, klikker du på
”Opsig”.
Enkelte licenser – som fx Voicelogger Pro - kan ikke købes direkte, men skal bestilles
hos din kontaktperson hos TDC.
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Vælg antallet af licenser ved klikke på ”–” eller ”+”, og klik på ”Bestil”. Systemet gemmer dine handlinger, så du kan købe og opsige flere typer licenser ad gangen.
Klik på ”Videre”, når du er færdig.

Du får nu en oversigt over dine bestillinger. Efter du har klikket på ”Godkend”, får du en
kvittering som bekræftelse af din ordre.

Har du tilkøbt licenser med software, er der et link til download i kvitteringen. Der er
også et link til siden, hvor du tildeler licenserne til brugere.

6.6.2 Licenser i TDC Erhverv One

TDC Erhverv One er en særlig udgave af TDC Scale, hvor funktionerne er samlet i
pakke- løsninger – ”Profiler” - til forskellige medarbejderes behov.
Har jeres virksomhed en TDC Erhverv One løsning, skal du derfor ikke købe licenser
enkeltvis og tildele dem til brugerne hver for sig, men købe det antal af hver profil, I har
brug for, og tildele en profil med pakken af licenser til hver bruger.
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Du finder jeres oversigt over profiler ved at vælge Menu > Produktstyring > Scale >
Virksomhed > Licensoversigt.

Du kan købe og opsige profiler inkl. licenser i modulet ”Profiler”.

Du kan se mere om de enkelte medarbejderprofiler på https://erhverv.tdc.dk/loesninger/
tdc-erhverv-one.

6.7 Din virksomheds hovednummer

Som administrator kan du vælge et af de 8-cifrede numre i jeres TDC Scale løsning
som jeres virksomheds overordnede hovednummer. Du kan vælge et fastnet- eller et
mobil- nummer.
Hovednummeret er typisk det, som kunder og andre bruger, og det kan være det nummer, der som standard vises, når medarbejdere ringer op til andre.
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Det er derfor vigtigt, at hovednummer-funktionen er rigtigt opsat. Som regel gør du dette i forbindelse med selve oprettelsen af TDC Scale, men du kan også ændre hovednummer senere.
Funktionen Hovednummer kræver ikke licens – hverken i Selvbetjeningen eller i Scale
SystemWeb.

6.7.1 Hovednummer i TDC Selvbetjening Erhverv

Søg på VK-nummer eller vælg Menu > Produktstyring > Scale > Virksomhed > Hovednummer.

I modulet kan du se jeres nuværende hovednummer.
Vil du ændre det, kan du vælge et af de ledige 8-cifrede numre på listen i dropdown-feltet og klikke på ”Gem”.
Du får en kvittering, der viser det nummer du har valgt.
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6.7.2 Hovednummer i Scale SystemWeb

I TDC Scale er hovednummeret forbundet med en såkaldt virksomhedsprofil, som indeholder de overordnede oplysninger om det enkelte selskab. Oplysningerne bruges
bl.a., når medarbejdere ringer til eksterne numre, og hvis TDC skal rette fejl i systemet.
Det er derfor vigtigt at hovednummeret er rigtigt opsat i både selvbetjeningen og i Scale
SystemWeb.

6.7.2.1 Konfiguration af hovednummer

I Selvbetjeningen vælger du Menu > Produktstyring > Scale > Scale SystemWeb.
I SystemWeb vælger du Profil > Profil.

Du kan nu se de oplysninger, som din virksomhed er oprettet med. Du kan ændre
oplysningerne og tilføje flere – fx kontaktoplysninger, så eksterne teknikere og administratorer nemt kan finde jeres telefoniansvarlige.

6.7.2.2 Opkaldslinje-id, virksomhedsnavn

Denne oplysning vil blive vist på de telefoner, som jeres medarbejdere ringer op til.
Nor- malt skal du ikke ændre på dette.

6.7.2.3 Virksomhedsnummer for opkaldslinje-id

Du kan også vælge, at et af jeres telefonnumre skal vises, når alle eller nogle medarbejde- re ringer op.
TIPS
Der kan kun vises et hovednummer for jeres virksomhed – også selv om I har
flere virksomheder eller selskaber samlet under samme VK-nummer.
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6.7.2.4 Velkomsthilsen

En velkomsthilsen afspiller en besked til alle, der ringer til jeres virksomhed. Velkomsthilsen bruges for det meste til at få sagt firmanavnet, inden opkaldet stilles videre til
omstillingen eller til en søgegruppe.
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7. Tidsplaner
Tidsplaner bruges til at styre, hvilken besked, systemet skal give, hvis opkald ikke kan
besvares, fordi jeres virksomhed er lukket.
I tidsplaner skelnes der mellem Klokkeslæt og Ferieplan, hvor Klokkeslæt handler om
åbningstider, og Ferieplaner handler om dage og perioder.
Det er en fordel at oprette tidsplaner på forhånd, fx omkring jeres normale åbningstider,
og faste lukke dage, fx. Påske-dagene. Når tidsplanerne er oprettet, kan de vælges
i forbindelse med opsætning af Menuvalg, så der i stedet for de normale menuvalg
afspilles en særlig hilsen.
Tidsplaner kan fx også bruges i forbindelse med natsvar for søgegrupper og udvidede
søgegrupper
Se også om brugen af tidsplaner i forbindelse med:
•
•
•
•
•

Viderestilling af udvalgte numre
Besked om opkald
Prioriteret meddelelse
Accept/Afvisning af udvalgte numre
Parallelringning

7.1 Tidsplaner i TDC Selvbetjening Erhverv

Du finder tidsplaner i Selvbetjeningen ved at vælge Menu > Produktstyring > Scale >
Virksomhed > Tidsplaner.
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Du kan se en liste over oprettede tidsplaner i jeres system. Du kan også se tidsplanerne i en kalender ved at klikke på ”Vis som kalender”.

7.1.1 Opret en tidsplan
Klik på ”Opret tidsplan”.

Giv tidsplanen et navn.
Vælg om tidsplanen handler om Ferie eller Klokkeslæt og klik på ”Gem”.
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7.1.2 Opret en begivenhed
Klik på ”Opret begivenhed”

Begivenhed eller hændelse bruges til at opsætte, hvornår tidsplanen skal gælde.
Giv begivenheden en titel. Vælg en af de oprettede tidsplaner i dropdown feltet. Vælg
startdato og slutdato for en ferieplan eller starttidspunkt sluttidspunkt for et klokkeslæt.
Du kan også vælge at markere, at det skal være en heldagsbegivenhed.
Som udgangspunkt bliver begivenheden ikke gentaget, men du kan vælge om den skal
gentages dagligt, ugentligt, månedligt eller årligt i dropdown feltet.
Klik på ”Gem”.

7.2 Konfiguration af tidsplaner i Scale SystemWeb
Vælg Scale SystemWeb > Indstillinger > Profil > Tidsplaner.

Vil du rette i en eksisterende tidsplan, klikker du på den. Er der mange tidsplaner i jeres
system, kan du bruge søgefeltet til at finde den, du vil redigere. Klik på ”Ok”, når du er
færdig.
Vil du slette en tidsplan, markerer du blot feltet i ”Slet” kolonnen og klikker ”Ok”.
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7.2.1 Opret en ny tidsplan

Vælg Scale SystemWeb > Indstillinger > Profil > Tidsplaner > Tilføj.

Giv tidsplanen et navn og vælg, om tidsplanen skal gælde klokkeslæt eller ferie. På
den måde kan du opdele feriedage i én plan, og almindelig åbne- og lukketid i en
anden plan.
Bruger du Menuvalg, vil en tidsplan styre dine åbningstider, og en ferieplan styrer dine
lukkedage.
Bruger du tidsplaner til at styre dit natsvar, så bemærk at det her oftest vil styre dine
”lukketider” og altså hvornår kaldet skal gå til natsvaren.

7.3 Hændelse/Begivenhed

Du kan tilføje hændelser til en eksisterende tidsplan.
Vælg Scale SystemWeb > Indstillinger > Profil > Tidsplaner. Klik ”Rediger” ud for den
pågældende tidsplan.

Klik på ”Tilføj”
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Giv hændelsen et navn, så du nemt kan finde den senere. Indstil derefter start– og
slut- tidspunkt for hændelsen (dato og/eller klokkeslæt).
Den funktion, som tidsplanen er tilknyttet, vil derefter blive aktiveret i tidsrummet. Skal
du fx bruge tidsplanen til et ”Natsvar”, skal tiderne svare til det tidsrum, hvor ”Natsvar”
skal være aktivt (Lukketider).
Skal du fx bruge tidsplanen i et ”Menuvalg” til at styre mellem dag- og natsiden, skal
tiderne svare til det tidsrum, hvor ”dagsiden” skal være aktiv (Åbningstider).
Når du har oprettet hændelsen og givet den et navn, vil den være en del af tidsplanen.
Hvis hændelsen skal gentages, kan du indstille det i feltet med ”Gentagelsesmønster”.
Du kan vælge, om det skal være dagligt, ugentligt, månedligt eller årligt.
Klik ”Ok” for at gemme hændelsen.
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8. Centralt lydarkiv
I TDC Scale kan du og andre brugere uploade lydfiler direkte til de enkelte funktioner.
Men jeres løsning har også et centralt lydarkiv, hvor I kan uploade lydfiler til brug for
velkomst- hilsner, menuvalg, feriesvar osv. og derfra vælge dem til de steder, de skal
bruges.
Det giver en række fordele – bl.a. gør det kontrol og redigering meget enklere. Hvis I fx
skal ændre firmanavn, skal du kun ændre lydfilerne ét sted, hvorefter systemet sørger
for at gennemføre ændringerne alle de steder, filen bliver brugt.

8.1 Indtaling af speaks til lydarkivet

Du kan indtale lydfiler direkte til det centrale arkiv på alle telefoner i jeres TDC Scale
løsning. Ved indtalingen skal du bruge nummeret til jeres brugerstyringsportal.
Gå til brugerstyringsportalen i Scale SystemWeb > Tjenester > Brugerstyringsportal.

Her kan du se nummeret, der skal bruges. Det er som regel et lokalnummer – fx 999
eller 9999 - alt efter hvor mange cifre I bruger til lokalnumre.
Sådan indtaler du lydfiler:
1. Ring op til brugerstyringsportalen ved at ringe >nummeret<
2. Du bliver bedt om at indtaste PIN-kode – tast >pinkode<
3. Tast 5 for at optage en ny talemeddelelse
4. Tast 1 for at starte optagelsen
5. Indtal beskeden efter klartonen. Afslut med #
6. Din indtaling afspilles. Tast 1 for at acceptere den. Tast 2 for at indtale en ny version.
7. Afslut ved at afbryde opkaldet.
8. Indtalingen gemmes i dit bruger-lydarkiv med navnet: Brugerstyringsportal >dato
< >tidspunkt< >nummer<
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8.2 Redigering af lydfil

Du kan redigere lydfiler i både TDC Selvbetjening Erhverv og i Scale SystemWeb. Det
kan fx være en fordel at ændre navnet på en besked, som du har indtalt via telefonen
til dit lydarkiv.

8.2.1 Redigering af lydfil i TDC Selvbetjening Erhverv

I selvbetjeningen vælger du Menu > Produktstyring > Scale > Virksomhed > Lydarkiv.

Klik på lydfilens navn. Du kan nu ændre lydfilens navn. Klik på ”Godkend” for at gemme ændringen.
Du kan også erstatte lydfilen med en ny, som du finder ved at klikke på ”Browse”. Den
nye lydfil vil derefter blive afspillet alle steder, hvor den tidligere var indsat i jeres callflow.
Du kan se, hvor en besked bruges i Scale SystemWeb.

8.2.2 Se og rediger lydfiler i Scale SystemWeb

Gå til Scale SystemWeb i Selvbetjeningen ved at vælge Menu > Produktstyring > Scale
> Scale SystemWeb.
Under ”Virksomhed” i Scale SystemWeb vælger du Profil > Lydarkiv.
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Klik på ”Redigér” ud for en lydfil.

Nederst i vinduet kan du se, hvor beskeden pt. bliver brugt.
Her kan du også redigere lydfilen og dens navn. Klik på ”Ok” for at gemme dine ændringer.
Hvis du ønsker at udskifte en lydfil med en ny, kan du klikke på ”Browse”. Den nye lydfil
vil derefter blive afspillet alle steder, hvor den tidligere var indsat i jeres callflow.

8.3 Upload lydfil til det centrale lydarkiv

Du kan uploade lydfiler til det centrale lydarkiv via TDC Selvbetjening Erhverv og via
Scale SystemWeb.

8.3.1 Upload af lydfil via TDC Selvbetjening Erhverv

Hvis du har en lydfil, som vil bruge på jeres TDC Scale løsning, kan du uploade den via
selvbetjeningen. Lydfilen skal være i dette format: .WAV (PCM, 16Mhz, 16 bit, Mono.
I Selvbetjeningen vælger du Menu > Produktstyring > Scale > Virksomhed > Lydarkiv.
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Klik på ”Upload ny lydfil”.
Skriv navnet på filen og vælg den på din computer. Klik på ”Upload”.

Vær opmærksom på, at du kun kan bruge lydfiler på under 1 MB i TDC Scale, og at
lydfilen skal være Wave (*Wav) - μ-Law, 8000Hz, 64-kbps, mono – som vist herunder

8.3.2 Upload af lydfil via Scale SystemWeb

Under ”Virksomhed” i Scale SystemWeb vælger du Profil > Lydarkiv.
Funktionerne her kører synkront med lydarkiv under TDC Selvbetjening Erhverv. Dvs.

at alle ændringer, du gennemfører her, også vil kunne ses i selvbetjeningen og omvendt.
Klik på ”Tilføj”.

83

Giv lydfilen et navn og find den på din computer via ”Browse”. Klik på ”Ok” for at uploade filen.
Vær opmærksom på, at du kun kan bruge lydfiler på under 1 MB i TDC Scale, og at
lydfilen skal være Wave (*Wav) - μ-Law, 8000Hz, 64-kbps, mono – som vist herunder.

8.4 Download af eksisterende lydfil i Scale SystemWeb

Du kan til enhver tid downloade en kopi af lydfilerne fra dit lydarkiv. Under ”Virksomhed” i Scale SystemWeb vælger du Profil > Lydarkiv.

Klik på ”Download” ud for den lydfil du vil hente. Filen downloades i ulaw.waw format.

8.5 Sletning af lydfil

Du kan slette lydfiler via Selvbetjeningen og via Scale SystemWeb.

84

8.5.1 Sletning af lydfil via TDC Selvbetjening Erhverv

I Selvbetjeningen vælger du Menu > Produktstyring > Scale > Virksomhed > Lydarkiv.

Klik på ”Slet” på lydfilens linje og bekræft ved at klikke på ”Slet” igen.
Hvis filen er i brug et sted i jeres TDC Scale løsning, vil du få en fejlbesked, når du
prøver at slette den.
Du kan se, hvor den evt. er i brug i Scale SystemWeb. Under ”Virksomhed” vælger du
Profil > Lydarkiv.

Klik på ”Rediger” ud for en lydfil, du vil slette.
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Nederst kan du se, hvor filen bruges. Vil du stadig slette filen, fravælger du den alle de
steder, hvor den bruges.

8.5.2 Sletning af lydfil direkte i Scale SystemWeb

Under ”Virksomhed” i Scale SystemWeb vælger du Profil > Lydarkiv.

For at slette en besked markerer du feltet yderst til venstre i beskedens linje og klikker
på ”Anvend”.
Hvis filen er i brug, vil du få en fejlbesked, når du prøver at slette den.

Klik på ”Rediger” på filens linje, for at se hvilke grupper eller brugere, der bruger filen.
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Nederst i vinduet kan du se, hvor lydfilen er i brug pt. Her skal du fravælge filen og
fjerne den fra konfigurationen, før du kan slette den.

87

88

9. Opsætning
9.1 Menuvalg

Funktionen Menuvalg gør det muligt for dem, der ringer til jeres virksomhed, selv at
vælge omstilling til den person eller afdeling, som de vil i kontakt med.
For at gøre det så nemt og effektivt som muligt, handler det især om at beskrive
valgene i menuen på en brugervenlig måde – fx ”Tast 1 for kundeservice” – og om at
begrænse menuvalgene til dét, der giver mest mening for både jer og jeres kunder.
Et menuvalg kræver en licens. Hvis der er brug for flere niveauer i jeres menuvalg, skal
du købe en licens for hvert niveau. Det kan fx være muligheden for at taste 1 for mekanisk værksted og 2 for pladeværksted efter at have valgt service i hovedmenuen.
Du opretter menuvalg i TDC Selvbetjening Erhverv, og du konfigurerer menuvalget i
Scale SystemWeb.

9.1.1 Oprettelse af menuvalg i TDC Selvbetjening Erhverv

Tjek evt. først om du har den eller de licenser, du skal bruge for at oprette menuvalg.
Vælg Menu > Produktstyring > Scale > Virksomhed > Licensoversigt.
Vil du oprette Menuvalg, så vælg Menu > Produktstyring > Opsætning > Menuvalg.

På siden kan du se en liste over de hoved- og undermenuer, der er oprettet.
For at oprette et nyt menuvalg, klikker du på ”Tilføj menuvalg”. Følg processen i modulet.
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9.1.1.1 Menunavn

Giv menuvalget et beskrivende navn, så det er let at finde.

9.1.1.2 ID præfix

Menuvalgets navn i TDC Scale. Det bruges af systemet til at identificere det enkelte
menuvalg.

9.1.1.3 Afdeling

Hvis I bruger afdelinger i jeres TDC Scale løsning, kan du vælge at tilknytte menuvalget til en af dem i dropdown-feltet.

9.1.1.4 Sprog

Her kan du vælge om oplysningerne i menuvalget skal afspilles på dansk eller engelsk.

9.1.1.5 Åbningstid

Den tidsplan, der er valgt i ”Åbningstid”, afgør, hvornår menuerne ”Inden for åbningstid”
og ”Uden for åbningstid” bruges.

9.1.1.6 Ferieplan

Ferieplan vil altid styre til menuen ”Menuvalg uden for åbningstid”, hvis der er ramt et
tidspunkt i planen.

9.1.1.7 Menuvalgets lokalnummer

Hvert menuvalg skal have et lokalnummer på 3-6 cifre. Du kan i Scale SystemWeb
konfigurere, hvor mange cifre, der som minimum skal være i jeres lokalnumre.

9.1.1.8 Menuvalgets telefonnummer

Du kan give menuvalget et direkte telefonnummer – fx hvis funktionen bruges som
hovednummer for en afdeling. Vælg et af jeres ledige 8-cifrede numre på listen i dropdown-feltet.

9.1.1.9 Øvrige oplysninger – Displaynavne

Hvis opkald stilles direkte videre fra menuvalget til enkelte medarbejdere, vises displaynavnene på skærmen hos modtageren. Som standard udfyldes de automatisk på basis
af de oplysninger, du har indtastet. Vil du give menuvalget et andet displayfornavn og
–efternavn, kan du gøre det under ”Øvrige oplysninger”.

9.1.1.10 Inden for åbningstid

Her opsætter du det menuvalg, der skal gælde inden for jeres åbningstid.
Vælg en velkomsthilsen fra jeres centrale lydarkiv i dropdown-feltet. Beskriv, hvad den
enkelte tast skal omstille til – fx Bogholderiet.
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I dropdown-feltet under ”Handling” vælger du, hvad der skal ske, når der trykkes på
tasten:
Almindelige handlinger
• O
 mstil til omstilling: Med denne handling omstilles et kald til det nummer, du taster
i feltet ”Telefonnummer”. Inden omstillingen afspilles denne besked: ”Vent venligst,
mens dit opkald omstilles til en ledig medarbejder”.
• F
 unktionen styrer samtidig et kald, hvis den, der ringer, ikke gør noget. Du bør
konfigurere et tastevalg til dette, hvis du vil sikre, at intet opkald går tabt på grund af
manglen- de tastetryk.
• O
 mstil uden bekræftelse: Med denne handling omstilles et kald til det nummer, som
du taster i feltet ”Telefonnummer”. Der bliver ikke afspillet en besked, før opkaldet
omstilles.
• M
 enuen ”Gentag”: Med denne handling vil den, der ringer, få gentaget de indtalte
valgmuligheder.
• Afspil meddelelse: Med denne handling afspilles en lydfil, som du vælger fra dit
centrale lydarkiv.
• O
 mstil til menu: Med denne handling omstilles opkaldet til en ny menu, som du vælger i dropdown-feltet under ”Handlingsdata”.
Avancerede handlinger
• O
 mstil med bekræftelse: Med denne handling vil et opkald blive omstillet til det
nummer, som du taster i feltet ”Telefonnummer”. Inden omstillingen afspilles denne
besked: ”Opkaldet omstilles. Vent”.
• O
 pkald til navn: Med denne handling vil menuvalget give den, der ringer, denne
mulighed: ”Brug tasterne på din trykknaptelefon til at indtaste navnet på den, du
ønsker at ringe til. Angiv efternavnet først. Du kan når som helst trykke på stjerne for
at vende tilbage til hovedmenuen.”
• O
 pkald til lokalnummer: Med denne handling giver menuvalget, denne mulighed til
den, der har ringet op: ”Indtast lokalnummeret til den person, du vil kontakte.”
• O
 mstil til svarboks: Med denne handling kan den, der ringer, blive stillet om til en
telefonsvarer med et bestemt lokalnummer og lægge en besked.
• H
 vis det er et internt opkald i jeres TDC Scale løsning, kan den der ringer med dettevalg få adgang vil Brugerstyringsportalen ved at opgive lokalnummer plus pinkode.
• Afslut: Med denne handling vil menuvalget afbryde opkaldet. Inden afbrydelsen
afspil- les denne besked: ”Tak for dit opkald”.
• K
 olonnen ”Handlingsdata” tilpasses efter de handlinger, du har valgt.

9.1.1.11 Udenfor åbningstid

Dette menuvalg svarer til 9.1.1.10 og bruges kun, hvis du har tilknyttet en tidsplan/
ferieplan.

9.1.1.12 Godkendelse

Når du har udfyldt alle felter markeret med *, opretter du menuvalget ved at klikke på
”Gem”.
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Du får nu en kvittering på, at menuvalget er oprettet. I kvitteringen er også et link til
Scale SystemWeb, hvis du vil gå direkte videre til konfiguration af menuvalget.

9.1.2 Redigering af menuvalg

Gå til Menuvalg ved at vælge Menu > Produktstyring > Scale > Opsætning > Menuvalg.

På siden kan du se en liste over de hoved- og undermenuer, der er oprettet. Klik på
navnet for det menuvalg, du vil redigere. Du kan nu ændre i oplysningerne på samme
måde som ved oprettelsen af menuvalget.

9.1.3 Sletning af menuvalg

Vil du slette et menuvalg, går du til oversigten ved at vælge Menu > Produktstyring >
Scale > Opsætning > Menuvalg.
Klik på ”Slet” yderst til højre i rækken med det menuvalg, du vil slette. Du skal nu bekræfte sletningen ved at klikke på ”Ok”.
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9.1.4 Konfiguration af menuvalg i Scale SystemWeb
I særlige tilfælde kan der være behov for at konfigurere menuvalg.

Start med at vælge Menu > Produktstyring > Scale > Scale SystemWeb. I Scale SystemWeb vælger du Tjenester > Menuvalg.

Her kan du konfigurere forskellige funktioner i menuvalg – bl.a. hvor tidligt opkaldet
skal stilles videre til omstilling, hvis den, der kalder op, ikke taster et valg.

9.2 Callcenter

Udtrykket callcenter kan betyde mange ting. I TDC Scale er callcenter en teknisk opsæt- ning, der gør det muligt at fordele opkald til medarbejderne, afspille musik mens
der ventes, stille opkald i kø m.m.
Et callcenter er i princippet en udvidet søgegruppe med ekstra (betalbar) funktionalitet,
så hvis I blot har brug for at fordele opkald fra et fællesnummer til flere medarbejdere,
kan en søgegruppe derfor være den rigtige løsning til jeres behov.
TDC Callcenter er navnet på den særlige software, der giver ekstra funktioner i et
callcenter - fx til at styre opkald, gøre det muligt for medarbejdere at melde sig ud og
ind, og til at køre statistikker over håndteringen af opkald. I TDC Callcenter kan brugere
være Callcenter Agent eller Callcenter Supervisor, og begge dele kan evt. suppleres
med ekstra klientsoftware.

9.2.1 Oprettelse af callcenter i TDC Selvbetjening Erhverv

Du går til callcenter siden fra Selvbetjeningen ved at vælge Menu > Produktstyring >
Scale > Opsætning > Callcenter.
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Er der allerede oprettet callcentre i jeres virksomhed, kan du se dem i oversigten. Klik
på ”Opret callcenter” for at oprette et nyt.
Vær opmærksom på, at du skal bruge en licens for hvert callcenter, du opretter. Licensen hedder ”Udvidet søgegruppe” og dækker alle funktioner bortset fra software.
Vil du bestille ekstra licenser vælger du Menu > Produktstyring > Scale Virksomhed >
Licensoversigt.

9.2.1.1 Generelle oplysninger

Alle felter markeret med * skal udfyldes
Callcenter navn
Vælg et navn til callcentret.
ID Præfix
Den del af callcentrets navn, der kommer før @ i dets gruppe-ID. Præfixet skal være
på 6-12 tegn – a-z med små bogstaver og tallene 0-9. Præfixet kan ikke ændres senere.
Afdeling
Hvis der er oprettet afdelinger i jeres TDC Scale løsning, kan du her vælge at knytte
callcentret til en af dem.

9.2.1.2 Callcentrets telefonnummer

Et callcenter kan både have et lokal- og et telefonnummer, men du kan nøjes med at
give callcentret et af dem. Skriv et lokalnummer og/eller vælg et af jeres ledige 8-cifret
telefonnummer.
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Klik på ”Vis” for at komme til andre oplysninger.

9.2.1.3 Displaynavne

Displaynavne er det, der står på IP-telefonens skærm hos den medarbejder som callcentret sender opkald videre til. Du skal vælge både et displayfornavn og et displayefternavn.
TIPS
Hold navnene korte, så der er plads i telefonernes display til at vise både navn
og nummeret på den, der kalder op.
Sprog
Standardsproget i TDC Scale er dansk. Men du kan vælge engelsk som sprog til det
enkelte callcenter.
Klik på ”Videre”, når du har udfyldt alle felter med *.
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9.2.1.4 Kø-indstillinger i callcentret

Her vælger du, hvordan opkald til callcentret skal fordeles mellem medlemmerne.

Lineær
Opkald fordeles til gruppens medlemmer i den rækkefølge, de har på listen. Dvs. først
til nr. 1 på listen, hvis denne er optaget, stilles videre til nr. 2 osv.
Rundløb
Lige som Lineær, men systemet vil forsøge at starte ved et nyt medlem af gruppen
hver gang. Fx nr. 2 på listen, hvis nr. 1 fik sidste opkald.
Ensartet
Systemet forsøger at fordele opkald ensartet mellem gruppens medlemmer ved at
sende opkald til den medarbejder, der har været ledig længst.
Samtidig
Opkald sendes samtidig til alle, der er indmeldt i gruppen. Den første der kan svare,
håndterer opkaldet. Vær opmærksom på, at denne indstilling vil optage en opkaldskanal pr. medarbejder, indtil opkaldet er taget.
Vægtet fordeling
Opkald bliver fordelt med en procentvis vægtning mellem gruppens medlemmer.
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9.2.1.5 Viderestilling ved manglende svar

Her kan du vælge, hvad der skal ske med et opkald, hvis ingen af medlemmerne
svarer. Du kan vælge, at opkald ikke skal stilles videre, eller at de stilles videre efter et
antal ring.
TIPS
Hvis der ikke er valgt ”Samtidig ringning”, skal der vælges et antal ring
– normalt 4-5 ring.
Du kan også vælge, at opkald, der ikke besvares, stilles videre efter et antal sekunder:
Men bemærk at opkaldet her vil blive viderestillet ud af callcentret.
Vælg viderestilling til et mobil-, lokal- eller telefonnummer.

9.2.1.6 Strandede opkald

Her bestemmer du, hvad der skal ske med opkald, hvis alle medlemmer er udmeldt af
callcentret.
Du har tre muligheder:
• Lad opkaldet blive i køen, indtil en medarbejder melder sig ind.
• Viderestil opkaldet efter callcentrets optaget-profil (som regel til beskedsvar)
• Omstil opkaldet til et mobil-, lokal- eller telefonnummer.

6.2.1.7 Generelle indstillinger

Diverse indstillinger vedr. køen i callcentret:
• D
 u kan tillade medarbejdere at melde sig ud og ind af callcentret – fx når de møder
og går til frokost. Når du aktiverer denne funktion, skal medarbejderen være meldt ud
- dvs. de skal huske at melde sig ind igen.
• Du kan bestemme, hvor mange opkald, der må stå i kø til callcentret
• Du kan vælge, om der skal afspilles musik for dem, der venter i kø i callcentret.
• D
 u kan aktivere ”Adviser anslået ventetid” – dvs. besked om, hvilket nummer man
er i køen, eller hvor lang ventetid der gennemsnitligt er i køen. Dette gøres via Scale
SystemWeb - se punkt 9.2.9.
• D
 u kan aktivere Kømelding, hvor opkald, der står i kø, får afspillet en meddelelse
med faste intervaller.
• D
 u kan vælge, hvor lang tid, der skal være mellem kømeldinger og ventetidsbeskeder.

9.2.1.8 Indstillinger for natsvar

Natsvar er en telefonsvarer med en særlig besked, der gives ved opkald uden for jeres
åbningstid.
Du kan vælge at oprette en natsvarer i direkte sammenhæng med callcentret (viderestilling af udvalgte numre), samtidig med at du opretter callcentret.
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Vælg natsvar (flueben) på listen og skriv det lokalnummer, du vil give natsvaret.
Natsvaret er udstyret med tidsplanen ”Natsvar”, der som standard er sat til at gælde for
en åbningstid mandag-fredag 8-16.
Du kan redigere tidsplanen for jeres natsvar m.m. i Scale SystemWeb under Tidsplaner.
Når du har udfyldt alle felter, klikker du på ”Videre”.
TIPS
Hvis der ikke er valgt ”Samtidig ringning”, skal der vælges et antal ring
– normalt 4-5 ring.

9.2.1.9 Tilføj agenter (medlemmer) til callcentret

Du tilføjer agenter ved at klikke på ”Tilføj” i rækken for den enkelte medarbejder på
oversigten. Kan du ikke se den medarbejder, du vil tilføje, kan du klikke på ”Vis flere”
eller bruge søgefeltet.
Du kan hele tiden se de medlemmer, du har tilføjet til gruppen på den nederste oversigt. Her kan du evt. også fjerne medlemmer, der ikke skal med i søgegruppen.
Klik på ”Videre” for at komme til næste trin.

Du får en bekræftelse på, hvor mange medlemmer du har tilføjet. På bekræftelsen har
du også muligheden for at ændre dine valg.
Klik på ”Videre”.
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9.2.1.10 Godkend callcentret

Du får nu en oversigt over alle oplysningerne i callcentret. Du kan enten kan vælge at
rette i oplysningerne eller godkende oprettelsen af callcentret ved at klikke på ”Gem”.

Du får derefter en endelig bekræftelse på, at callcentret er oprettet.

9.2.2 Slet et callcenter

I Selvbetjeningen vælger du Menu > Produktstyring > Scale > Opsætning > Callcenter.

For at slette et callcenter klikker du på ”Slet” på callcentrets række i oversigten.
Inden du sletter et callcenter, skal du være opmærksom på den funktion, det har i jeres
callflow/opkaldsstyring, og hvad der vil ske med opkald til callcentrets telefonnummer,
hvis det slettes. Du kan se, hvilke numre og brugere der er tilmeldt callcentret, ved at
klikke på navnet i oversigten.
Hvis du sletter et callcenter, skal du også være opmærksom på, at du får en ledig
licens, der enten skal bruges til et nyt callcenter eller opsiges.
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Bekræft, at du vil slette de valgte callcenter ved at klikke på ”Slet” igen.

9.2.3 Redigering af et callcenter

Har du behov for at redigere et callcenter, starter du med at åbne oversigten ved at
søge på callcentret. Du kan også vælge Menu > Produktstyring > Scale > Opsætning >
Callcenter.

Klik på navnet på det callcenter, du vil redigere.
Alle oplysninger om søgegruppen åbnes på én gang, og du kan redigere oplysningerne
på samme måde, som når du opretter et callcenter.
Husk at klikke på ”Gem” i de moduler, som du redigerer.

9.2.4 Redigering af flere callcentre ad gangen
Se punkt 9.1 under Multiordrer
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9.2.5 Konfiguration af callcenter i Scale SystemWeb

I Scale SystemWeb kan du konfigurere de callcentre, som er oprettet i TDC Selvbetjening Erhverv.

9.2.6 Tilføj medlemmer til et callcenter i Scale SystemWeb

Du går til konfiguration af callcentre ved at vælge Menu > Produktstyring > Scale >
Scale SystemWeb.
I Scale SystemWeb vælger du Callcenter > Callcentre.
Klik på ”Rediger” ud for det callcenter, hvor du vil tilføje medlemmer og vælg ”Agenter”
på Profil-siden.

Klik på ”Søg”. Markér de agenter, der skal tilføjes, i kolonnen ”Mulige agenter”, klik på
”Tilføj” og ”Ok”.
Når du har tilføjet en ny agent til et callcenter, skal du sikre dig, at agenten også har
meldt sig ind i callcentret. Ellers vil agenten ikke modtage opkald.

9.2.7 Callcenter – Afspilning af beskeder til opkald i kø

De forskellige beskeder eller hilsner, som kan nyttes til et callcenter, konfigurer du i
Scale SystemWeb under Indstillinger > Callcenter.
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Klik på ”Rediger” ud for det callcenter, hvor du vil afspille lydfil og vælg ”Velkomsthilsen” på Profil-siden.

9.2.8 Kø-advisering – Fanebladet Velkomsthilsen

Under fanebladet Velkomsthilsen vælger du en velkomsthilsen, som afspilles når der
kommer et opkald til callcentret og alle medarbejdere er optaget/ikke-tilgængelige, eller
hver gang der kommer et opkald til callcentret.
Du kan vælge TDC’s standardbeskeder, eller uploade din egen lydfil.

9.2.8.1 Afspil velkomsthilsen

Markér dette felt, hvis der skal afspilles en hilsen.
Hvis det er det eneste, du markerer på fanebladet, vil ”Velkomsthilsen” fungere som en
”Indgangshilsen til kø”. Dvs. den valgte hilsen bliver kun afspillet, hvis alle medarbejdere er optaget eller ikke-tilgængelige.
Hvis du ikke markerer her, bliver resten af fanebladet inaktivt.

9.2.8.2 Afspil velkomsthilsen til ende

Hvis du har markeret ”Afspil velkomsthilsen”, vil en markering af dette felt betyde, at
hele den valgte hilsen afspilles, før telefonen ringer hos callcentrets medlemmer.

9.2.8.3 Standardhilsen

Marker ”Standard”, hvis du vil bruge TDC’s standardhilsner. Afhængigt af callcentrets
sprogindstillinger, vil beskederne være på enten dansk eller engelsk.
Hvis du ikke har valgt, at velkomsthilsen skal afspilles til ende, vil beskeden også fortælle, om det er muligt at forlade køen ved at taste 0-9, * eller #.
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TIPS
Hvis du ikke har valgt en brugerdefineret velkomsthilsen, vil beskeden automatisk for- tælle, om det er muligt at forlade køen ved at taste 0-9, * eller #, hvis
der på callcen- tret i Profil/Profil er valgt ”Tillad den kaldende at trykke 0 for at
forlade køen og blive sendt i svarboks”.

9.2.8.4 Egne lydfiler

Her kan du uploade en eller flere lydfiler fra callcentrets eget lydarkiv eller dit centrale
lydarkiv. Se om lydfiler i afsnit 8.
Klik på ”Ok” for at bekræfte dine valg.

9.2.9 Kø-advisering – Fanebladet Advisér anslået ventetid
Klik på fanebladet ”Adviser anslået ventetid”.

Her kan du bestemme, at der skal afspilles en besked, som oplyser ventetiden i en kø
til callcentret. Du kan vælge en besked om, hvilket nummer man har i køen, eller en
besked om den forventede ventetid.
Indstillingen kan kombineres med ”Velkomsthilsen. Hvis du aktiverer begge dele, vil
de beskeder, som du har valgt på fanebladet ”Velkomsthilsen”, blive afspillet først og
derefter oplysningerne fra dette faneblad.
Indstillingen kan også kombineres med ”Kømelding”. Hvis du vælger at aktivere begge
dele til afspilning, når et opkald står i køen, vil beskeden fra dette faneblad blive afspillet først og derefter de beskeder, du har valgt på fanebladet ”Kømelding”.
TIPS
Det er vigtigt, at det antal sekunder, der står i ”Adviser anslået ventetid” og
”Kømel- ding” er det samme, hvis funktionen skal fungere normalt.
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9.2.9.1 Aktivér advisering om placering og anslået ventetid i kø

Når du aktiverer denne funktion, får opkald, der venter i kø til callcentret, besked om
deres nummer i køen, eller om hvor lang ventetiden er.
Hvis du kun aktiverer adviseringen, vil funktionen fungere som en ”Indgangshilsen til
kø”. Dvs. den valgte hilsen afspilles kun, når et opkald stilles i kø, fordi alle medlemmer
af callcentret er optaget.
Hvis du ikke aktiverer adviseringen, vil resten af fanebladet være inaktivt.

9.2.9.2 Ny opdateret ventetidsbesked for hvert x. sekund

Her kan du bestemme, at ventetidsbeskederne fortæller den opdaterede status i køen.
Skriv hvor mange sekunder, der skal være mellem beskederne.

9.2.9.3 Adviser plads i kø

Aktivér denne funktion, hvis de ventende skal have besked om, hvilket nummer de
er i køen. Du kan vælge at begrænse advisering om plads i kø til et maksimalt antal
pladser i køen. Hvis der kommer flere i køen, afspilles en standardbesked: ”Vi har i
øjeblikket mange opkald, vent venligst”.
Hvis du fjerner markering i ”Afspil standardbesked til kald over kø-max-grænsen”, vil
beskeder blive deaktiveret, når ventetiden ligger over den grænse, du har sat.

9.2.9.4 Adviser anslået ventetid

Aktiverer du denne funktion, får de ventende i køen denne besked: ”Dit opkald vil blive
besvaret om cirka x minutter”.
OBS
Du skal vælge mellem placering i køen eller anslået ventetid.

9.2.9.5 Samlet ventetid

Den forventede ventetid kan være misvisende, hvis du bruger programmet TDC
Callcenter og har en opmærksom Supervisor eller et Wallboard, hvor brugerne kan se
køens størrelse. Ventetiden beregnes nemlig bl.a. på grundlag af antallet af indmeldte
agenter. Hvis en stor kø får flere agenter til at melde sig ind, vil ventetiden falde.
Du kan derfor med fordel skrive et maksimalt antal minutter, der skal oplyses som ventetid. Så længe den forventede ventetid er mindre end det antal minutter, du har valgt,
vil alle opkald få besked om dette. Hvis ventetiden er længere, vil de ventende opkald
få standardbeskeden: ”Vi har i øjeblikket mange opkald, vent venligst”.
Hvis du fjerner markeringen for afspilning af standardbesked, vil beskeder blive deaktiveret for opkald med en længere ventetid, end den du har bestemt.
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Hvis I ikke bruger programmet TDC Callcenter, kan du alligevel skrive et maksimalt
antal minutter, hvis du vil skjule, hvor lang ventetiden er.

9.2.9.6 Manglende beregningsdata

Hvis TDC Scale systemet mangler data til at kunne beregne den aktuelle ventetid,
sættes ekspeditionstiden pr. opkald som standard til 5 minutter. Du kan gøre denne tid
længere eller kortere.

9.2.10 Kø-advisering – Kø-melding

På dette faneblad kan du bestemme, hvilken kømelding der skal afspilles.

9.2.10.1 Afspil kø-melding

Ved at markere dette felt bestemmer du, at din valgte hilsen bliver afspillet.
Skriv hvor mange sekunder, der skal gå, før din hilsen bliver afspillet første gang og
gentaget.

9.2.10.2 Standardhilsen

Marker ”Standard”, hvis du vil bruge TDC’s standardhilsner. Afhængigt af callcentrets
sprogindstillinger, vil beskederne være på enten dansk eller engelsk.
Beskeden vil også fortælle, om køen kan forlades ved at taste 0-9, * eller #, hvis du har
aktiveret denne mulighed.

9.2.10.3 Brugerdefineret lydfil

Her kan du uploade en eller flere lydfiler, fra callcentrets eget lydarkiv eller dit centrale
lydarkiv.
OBS
Det er ikke muligt at bruge URL-adresser her.
Klik på ”Ok” for at bekræfte dine valg.
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9.2.11 Kø-advisering – Ventemusik

Funktionen gør det muligt at afspille musik for opkald, der venter i kø til callcentret.

Du kan vælge musik fra TDC Scale systemet, eller uploade jeres egne lydfiler. Og du
kan vælge forskellig musik til interne og eksterne opkald.
OBS
Det er ikke muligt at bruge menupunkterne ”URL” og ”Ekstern kilde”.

9.2.11.1 Aktivér ventemusik

Markér dette felt for at få afspillet musik til ventende opkald.

9.2.11.2 Standardmusik

Vælger du TDC’s ventemusik, behøver du ikke tænke på afgifter til KODA, GRAMEX
osv.

9.2.11.3 Brugerdefineret lydfil

Her kan du vælge en eller flere lydfiler fra callcentrets lydarkiv eller dit centrale lydarkiv.
TIPS
Den valgte lydfil vil køre i sløjfe. Det er derfor en god ide at tilpasse den med
det ønskede tidsrum mellem kømeldingerne.
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9.2.11.4 Interne opkald

Du har mulighed for at få afspillet en anden musik til interne opkald i køen til callcentret.

9.2.11.5 Samspil mellem Ventemusik og Kø-melding

Hvis du bruger kø-melding samtidig med ventemusikken, vil musikken blive afbrudt af
kø-melding, hvorefter musikken fortsætter. For at give den der venter en god oplevelse,
starter musikken igen 3 sekunder før det sted, den blev afbrudt.

9.2.12 Beskedsvar/Telefonsvarer til callcenter

Der er automatisk oprettet en Beskedsvar til alle callcentre. Telefonsvaren er slået til
som standard, så du skal slå den fra, hvis I ikke ønsker den funktion i et callcenter.

9.2.12.1 Konfiguration af Beskedsvar (telefonsvarer) i et callcenter

I Scale SystemWeb vælger du Indstillinger > Callcenter > Callcentre. Klik på ”Redigér”
ud for det callcenter, du vil konfigurere, og vælg Beskedsvar > Beskedsvarstyring.
Aktiver Beskedsvar ved at markere ”Til”.

Marker ”Gem modtaget besked”, hvis beskeder skal kunne aflyttes via telefonen. Denne indstilling kræver, at Brugerstyringsportalen er slået til.
Marker ”Videresend modtaget besked”, hvis beskeder skal sendes som lydfil med
e-mail til den adresse, du opgiver.
Klik på ”Ok”.
TIPS
Da det ikke er muligt at se, at der er ventende meddelelser, kan du med fordel
bruge e-mail funktionen, så du er sikker på at se alle beskeder hurtigst muligt.
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9.2.13 Indlæs lydfil som hilsen i Beskedsvar

Callcentrets Beskedsvar kan bruge TDC’s standardhilsen. Men I kan også selv indtale
en hilsen, så de der ringer til callcentret ved, at de har fået fat i det rigtige firma og den
rigtige afdeling.
Vil du bruge den samme hilsen til flere afdelinger, og vil du sikre, at alle hilsner overholder jeres telefonpolitik, kan du oprette en eller flere lydfiler, som kan uploades til
callcentret. Lydfilerne skal følge det standardformat, som TDC Scale bruger.
Du kan uploade lydfilen til callcentrets Beskedsvar via det centrale lydarkiv. Du kan
også uploade lydfilen til callcentrets eget lydarkiv i Scale SystemWeb.
Vælg Indstillinger > Callcenter > Callcentre. Klik på ”Rediger” ud for det callcenter, du
vil arbejde med, og vælg ”Lydarkiv”.

Vil du tilføje en ny lydfil, så klik på ”Tilføj”.

Giv lydfilen et navn, find den på din computer og klik på ”Ok”.
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Filen er nu uploadet til callcentrets lydarkiv. For at vælge filen, skal du gå tilbage til
Indstillinger og vælge Beskedsvar > Hilsner.

Under ”Hilsen ved optaget” markerer du ”Personlig hilsen” og vælger lydfilen i dropdown-feltet.
Klik ”Ok”.

9.2.14 Adgangskode til Beskedsvar

Hvis en bruger har glemt koden til callcentrets fælles Beskedsvar, kan du tildele en
ny i Scale SystemWeb ved at gå til Indstillinger > Callcenter > Callcenter og klikke på
”Rediger” ud for det callcenter, du vil arbejde med. Vælg Adgangskoder.

Indtast og gentag en midlertidig adgangskode, der sendes til brugeren. Efter første
login med den midlertidige kode, skal den ændres til en ny personlig kode.
Klik ”Ok”.
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9.2.15 Konfiguration af Gruppesvar i Scale SystemWeb

Funktionen giver brugere i en gruppe mulighed for at tage opkald til en anden brugers
telefon. For at tage opkald skal brugeren taste en funktionskode, der på en fastnettelefon kan være programmeret på en tast.
TIPS
Du kan anvende *98 for at trække de opkald, der har ventet længst i gruppesvars- gruppen, eller *97 >lokalnummer< for at trække et opkald fra en
specifik telefon.
Gruppesvar konfigureres i Scale SystemWeb under Indstillinger > Tjenester > Gruppesvar.

Vælg en gruppe, som skal kunne tage hinandens opkald, eller klik på ”Tilføj” for at
tilføje en ny gruppe.

Skriv et beskrivende navn for den nye gruppe. Klik på ”Søg”, markér de brugere, der
skal være medlemmer af den nye gruppe og klik på ”Tilføj”.
Klik på ”Ok”.
Vil du senere tilføje flere medlemmer til gruppen, klikker du på ”Rediger” ud for gruppens navn og gentager tilføj nye medlemmer.
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9.2.16 Ventemusik (Music-On-Hold / MOH)

Funktionen afspiller musik (en lydfil) for opkald, der venter. Du kan vælge forskellig
ventemusik til virksomheden, enkelte afdelinger og callcentre.
Ventemusik er inkluderet i callcenter licenser, men er i andre sammenhænge en udvidet funktionslicens, der skal bestilles. Se mere om køb og tildeling af licenser i afsnit 2.
Husk at musik kan være belagt med afgifter til KODA o.lign.

9.2.16.1 Ventemusik – Interne opkald

I Scale SystemWeb vælger du Tjenester > Ventemusik.

Under fanebladet Interne opkaldsindstillinger kan du vælge en anden musik til interne
opkald.

9.3 Søgegrupper

Søgegrupper kaldes også Hunt Groups, Fællesnumre, Kæder, Runder eller Grupper.
En søgegruppe er en funktion, der kan bruges til at styre jeres call flow. Den giver
mulig- hed for, at opkald til et af gruppens mobil- eller fastnetnumre automatisk stilles
videre til bestemte brugere, til en telefonsvarer eller andet.
Det er også muligt at opsætte en søgegruppe med tidsstyring - fx håndtering af opkald i
en ferieperiode, natsvar og beskeder på opkald, der ikke besvares.
Hvis du har brug for flere muligheder til at fordele opkald blandt medarbejderne, kan du
i TDC Scale købe licens til Callcenter, der i princippet er en søgegruppe med udvidet
funktionalitet.
Du går til siden med søgegrupper ved at vælge Menu > Produktstyring > Scale >
Opsætning > Søgegrupper.
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9.3.1 Opret søgegruppe

I Selvbetjeningen vælger du Menu > Produktstyring > Scale > Opsætning > Søgegrupper.

Klik på ”Opret ny søgegruppe” og udfyld oplysningerne i den rækkefølge de står på
siden.

112

9.3.1.1 Generelle oplysninger

Første trin i oprettelsen af en søgegruppe er de generelle oplysninger, hvor du skal
udfyl- de alle felter markeret med *.
1. Giv søgegruppen et navn.
2. Giv søgegruppen et ID Præfix – dvs. det, der står før @ i søgegruppens mailadresse (fx serviceafd). En oplysning, der bruges af TDC Scale systemet til fordeling af
opkald. Vi anbefaler en kombination af firma- eller funktionsforkortelse og lokalnummer (fx service256)
3. Vælg evt. en afdeling i dropdown-feltet, som søgegruppen skal høre til.
4. Giv gruppen et lokalnummer.
5. Vælg evt. også et af jeres 8-cifrede telefonnumre til søgegruppen.
6. Under øvrige oplysninger kan du skrive Displaynavne – dvs. det der vises på telefon- skærmen hos de personer, der modtager opkald fra gruppen – og vælge sprog.
Standard er dansk. Vælger du engelsk, vil systembeskeder – fx. beskedsvar – være
på engelsk.
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Klik på ”Videre” for at komme til næste trin.

9.3.1.2 Fordeling af opkald i søgegruppen

Med disse indstillinger vælger du, hvordan opkald til søgegruppen skal fordeles mellem
medlemmerne. (Du tilføjer medlemmer til søgegruppen i næste trin).
Først vælger du en af 5 muligheder:
Lineær
Opkald fordeles til gruppens medlemmer i den rækkefølge, du har valgt. Dvs. først til
nr. 1 på listen, og hvis denne er optaget stilles videre til nr. 2 osv.
Rundløb
Opkald fordeles i princippet på samme måde som under Lineær, men systemet vil forsøge at starte ved et nyt medlem af gruppen hver gang. Fx. nr. 2 på listen, hvis nr. 1 fik
sidste opkald.
Ensartet
Systemet fordeler opkald ensartet mellem gruppens medlemmer ved at sende opkald
til den medarbejder, der har været ledig længst.
Samtidig
Opkald sendes samtidig til alle, der er indmeldt i gruppen. Den første der kan svare,
håndterer opkaldet. Denne indstilling vil optage en opkaldskanal pr. medarbejder, indtil
opkaldet er taget.
Vægtet fordeling
Opkald bliver fordelt med en procentvis vægtning mellem gruppens medlemmer. Vægtningen indstilles i Scale SystemWeb.
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Indstillinger ved manglende svar
Her bestemmer du antallet af ring, før et opkald sendes videre til næste medarbejder.
Hvis du ikke markerer i feltet ved antal ring, vil opkaldet ikke blive stillet videre til næste
medlem af gruppen.
Du kan også vælge, at opkald skal stilles videre til et nummer uden for søgegruppen.
Du kan vælge, at det skal ske efter et antal sekunder. Regn med at 1 ring er = 5 sek.
Har du fx valgt viderestilling til næste medlem af gruppen efter 3 ring og viderestilling
ud af gruppen efter 25 sekunder, vil søgegruppen kun nå at ringe til 2 medlemmer, før
opkaldet stilles videre.
Hvis du ikke vælger et antal sekunder, vil søgegruppen ringe til alle medlemmer, før
opkaldet stilles videre.
Skriv det nummer, som opkald skal viderestilles til. Klik på ”Videre” for at komme til
næste trin.

9.3.1.3 Tilføj medlemmer til søgegruppen

Du tilføjer medlemmer til søgegruppen ved at klikke på ”Tilføj” på rækken for den
enkelte medarbejder på oversigten. Er medarbejderen, du vil tilføje, ikke på oversigten,
kan du klikke på ”Vis flere” eller bruge søgefeltet.
Du kan hele tiden se de medlemmer, du har tilføjet til gruppen på den nederste oversigt. Her kan du evt. også fjerne medlemmer, der ikke skal med i søgegruppen.
Klik på ”Videre” for at komme til næste trin.
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Du får en bekræftelse på, hvor mange medlemmer du har tilføjet. På bekræftelsen har
du også muligheden for at ændre dine valg.

9.3.1.4 Godkend søgegruppen

Du får nu en oversigt over oplysninger, du har indtastet. Du enten kan vælge at rette
eller godkende søgegruppen ved at klikke på ”Gem”.

Til sidst får du en endelig bekræftelse på, at søgegruppen er oprettet.

9.3.2 Redigering af en søgegruppe

Har du behov for at redigere en søgegruppe, kan du søge på dens navn i søgefeltet.
Du kan også vælge Menu > Produktstyring > Scale > Opsætning > Søgegrupper.
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I oversigten klikker du på den søgegruppe du vil redigere.

Alle oplysninger om søgegruppen åbnes på én gang, og du kan nu redigere oplysningerne på samme måde, som når du opretter en søgegruppe. Husk at klikke på ”Gem” i
de moduler, som du redigerer.

9.3.3 Slet en søgegruppe

Vil du slette en søgegruppe, kan du søge på søgegruppens navn i søgefeltet.
Du kan også vælge Menu > Produktstyring > Scale > Opsætning > Søgegrupper.
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Klik på ”Slet” til højre på søgegruppens linje i oversigten.

Bekræft, at du vil slette den valgte søgegruppe ved at klikke på ”Slet” igen.
Du får en kvittering på, at sletningen er gennemført.

9.3.4 Administration af flere søgegrupper ad gangen
Se i afsnit 10 under Multiordrer

9.3.5 Konfiguration af søgegrupper i Scale SystemWeb

Når søgegruppen er oprettet i selvbetjening, har du mulighed for at tilpasse søgegruppen på forskellige måder i Scale SystemWeb.
Start i Selvbetjeningen med at vælge Menu > Produktstyring > Scale > Scale SystemWeb.
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9.3.5.1 Søgegruppe – Indstilling for manglende forbindelse
I Scale SystemWeb vælger du Tjenester > Søgegrupper.

Klik på den søgegruppe du vil konfigurere og vælg Profil.

Funktionen gør det muligt at viderestille opkald, hvis medlemmerne i en søgegruppe
ikke har telefonforbindelse. På den måde kan du sikre, at opkald bliver besvaret, selv
om IP-telefonerne skulle have mistet strømmen – og hvis medlemmer med TDC Scale
mobil er løbet tør for strøm eller er uden dækning.
Du aktiverer funktionen ved at markere feltet ved ”Aktivér viderestilling af opkald ved
manglende forbindelse”. Skriv nummeret, som opkald skal viderestilles til.
Hvis denne viderestilling ikke aktiveres, vil opkald blive behandlet, som når søgegruppen er optaget, hvilket er uhensigtsmæssigt i tilfælde af strømsvigt, som kan ramme
flere søgegrupper.
Hvis du markerer ”Gør Søgegruppe optaget, når alle tilgængelige medlemmer er optagede”, vil opkald følge gruppens indstillinger for optaget.
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9.3.5.2 Søgegruppe – Indstilling for opkaldslinje-id

I Scale SystemWeb vælger du Tjenester > Søgegrupper. Klik på den søgegruppe du vil
konfigurere og vælg Profil.
Med denne funktion kan du vælge, hvilke informationer der skal vises i telefonens
display, når søgegruppen sender et opkald til medlemmerne.
Indstillingen gælder kun IP-telefoner.

9.3.5.3 Brug systemets CLID-Standardkonfiguration

Med standardindstillingen vil søgegruppens opkaldslinje-id (Calling Line ID) blive vist i
IP-telefonens display ved opkald fra søgegruppen. På den måde kan medlemmerne
se, at opkaldet kommer via søgegruppen og ikke er et direkte opkald til medarbejderen.
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9.3.5.4 Tilpas CLID til søgegruppen

Hvis du markerer ”Medtag søgegruppenavn i CLID”, vil medlemmerne se gruppens opkaldslinje-id. Hvis du fjerner markeringen, vil opkald fra søgegruppen se ud som direkte
opkald til medarbejderen.

9.3.6 Søgegruppe – Tilføj/fjern medlemmer

I Scale SystemWeb vælger du Tjenester > Søgegrupper. Klik på den søgegruppe du vil
konfigurere og vælg Profil.

Ved at taste ”Søg” i feltet ”Indtast søgekriterier” får du en liste med de brugere, som
kan tilføjes til søgegruppen. Marker de brugere i kolonnen ”Tilgængelige brugere”, der
skal være medlemmer af søgegruppen, og klik på ”Tilføj”. Klik på ”Ok”.
Du fjerner medlemmer fra gruppen ved at markere de brugere, der skal fjernes, i kolonnen ”Tildelte brugere”. Klik på ”Ok”.

6.3.7 Søgegruppe – Beskedsvar

Når en søgegruppe oprettes, bliver der automatisk oprettet en Beskedsvar (telefonsvarer). Den er som standard slået til, så du skal deaktivere Beskedsvar, hvis den ikke skal
bruges af søgegruppen.

121

Du konfigurerer Beskedsvar i Scale SystemWeb ved at vælge Tjenester > Søgegrupper > Rediger > Beskedsvar > Beskedsvarstyring.

Aktiver Beskedsvar ved at markere ”Til”. Vælg om beskeder skal gemmes i svarboksen, så de kan aflyttes via telefon, eller om de skal sendes som lydfil til en e-mail
adresse.
TIPS
Da man på telefonen ikke kan se, om der ligger besked til aflytning i en søgegruppe, anbefales det at oprette ”Videresend modtaget besked som vedhæftet
lydfil til e-mail adresse”.

9.3.7.1 Samspil mellem Beskedsvar og Brugerstyringsportal

Brugerstyringsportal skal være slået til, hvis beskeder skal kunne aflyttes over telefonen. Du finder Brugerstyringsportalen i Scale SystemWeb > Tjenester > Brugerstyringsportal.

9.3.8 Indlæs lydfil som hilsen i Beskedsvar

Søgegruppens Beskedsvar kan bruge TDC’s standardhilsen. Men I kan også selv
indtale en hilsen for Søgegruppen, så de der ringer til søgegruppen ved, at de har fået
fat i det rigtige firma og den rigtige afdeling.
Vil du bruge den samme hilsen til flere afdelinger, og vil du sikre, at alle hilsner overholder jeres telefonpolitik, kan du oprette en eller flere lydfiler, som kan uploades til
søgegruppen. Lydfilerne skal følge det standardformat, som TDC Scale bruger (64bit,
8000hz mono, ulaw (”my”law), wav).
Du kan uploade lydfilen til søgegruppes Beskedsvar via det centrale lydarkiv. Du kan
også uploade lydfilen til søgegruppens eget lydarkiv i Scale SystemWeb.
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Vælg Tjenester > Søgegruppe. Klik på søgegruppens navn og vælg Lydarkiv under
Profil.

Vil du uploade en ny lydfil, klikker du på ”Tilføj”.

Giv lydfilen et navn og vælg filen på din computer.
Afslut ved at klikke på ”Ok”.

Under ”Hilsen ved optaget” markerer du ”Personlig hilsen” og vælger den nye lydfil i
dropdown-feltet.
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9.3.9 Adgangskode til søgegruppens Beskedsvar

Hvis en bruger har glemt adgangskoden til søgegruppens fælles Beskedsvar (Brugerstyringsportalen), kan du tildele brugeren en ny.
I Scale SystemWeb vælger du Tjenester > Søgegrupper.

Klik på ”Redigér” på søgegruppens linje i oversigten og vælge Adgangskode under
Profil.

Indtast en ny midlertidig kode og bekræft den.
Første gang brugeren ringer op til Brugerstyringsportalen, skal den midlertidige kode
ændres til en ny personlig kode.

9.4 Velkomsthilsen

På trods af navnet kan funktionen velkomsthilsen bruges til meget andet end at byde
velkommen. Fx til kampagneinformationer, statusmeddelelser og andre meddelelser,
som giver mening for alle, der ringer op.
Du kan bruge velkomsthilsen som Natsvar ved at konfigurere den til at afspille en meddelelse i op til 3 minutter, uden at opkaldet stilles videre.
En velkomsthilsen kræver en licens. Du kan bruge samme licens, til flere forskellige
velkomsthilsner, så længe de har præcis samme længde.
Hvis I har brug for forskellige beskeder, der også har forskellige længder, eller for flere
beskeder forskellige steder i jeres call-flow, skal du bruge en licens for hver velkomsthilsen.
Du opretter først en velkomsthilsen i TDC Selvbetjening Erhverv. Derefter skal du konfigurere den i Scale SystemWeb, hvor du bl.a. uploader lydfiler til funktionen.
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Ændringer af velkomsthilsen sker også i Scale SystemWeb.

9.4.1 Oprettelse af velkomsthilsen i TDC Selvbetjening Erhverv

I Selvbetjeningen vælger du Menu > Produktstyring > Scale > Opsætning > Velkomsthilsner

Er der oprettet velkomsthilsner, kan du se deres navn, telefonnummer, lokalnummer og
afdeling i oversigten. Har I mange velkomsthilsner, kan du bruge søgefeltet til at finde
en bestemt velkomsthilsen.
For at oprette en ny velkomsthilsen klikker du på ”Opret velkomsthilsen”.
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9.4.1.1 Navn på velkomsthilsen

Vælg et navn, der beskriver funktion eller afdeling, fx ”Velkomst lager”. Navnet skal
starte med et bogstav og må max være på 30 tegn.

9.4.1.2 ID præfix

ID Præfix er velkomsthilsnens navn i TDC Scale og bruges til at identificere den enkelte velkomsthilsen.

9.4.1.3 Velkomsthilsen ID

Udfyldes automatisk af systemet med en kombination af ID præfix og domænet. Du
kan bl.a. bruge det til at sikre, at du arbejder med den rigtige velkomsthilsen, når du
skal konfigurere den med lydfiler i Scale SystemWeb.

9.4.1.4 Afdeling

Her kan du vælge en afdeling, som velkomsthilsnen skal høre til.

9.4.1.5 Nummer for viderestilling

Her kan du skrive et nummer, som opkald skal viderestilles til efter afspilning af velkomsthilsen.

9.4.1.6 Telefonnummer til en velkomsthilsen

Hvis kunder eller andre skal kunne ringe direkte til velkomsthilsnen, kan du her vælge
et af de ledige telefonnumre i jeres TDC Scale løsning som velkomsthilsnens nummer.

9.4.1.7 Lokalnummer

Her kan du vælge et lokalnummer til velkomsthilsenen. Det gøres normalt, hvis velkomst- hilsen skal bruges til kampagneinformation eller natsvar. Som administrator kan
du i Scale SystemWeb bestemme, hvor mange cifre der skal være i jeres lokalnumre.

9.4.1.8 Godkendelse

Når du har udfyldt alle felter markeret med *, klikker du på ”Godkend og opret”.
Du får nu en kvittering på, at velkomsthilsenen er oprettet. Kvitteringen har et link til
Scale SystemWeb, hvis du vil ordne konfigurationen med det samme.
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9.4.1.9 Sletning af en velkomsthilsen

Vil du slette en velkomsthilsen, går du til oversigten ved at vælge Menu > Produktstyring > Scale > Opsætning > Velkomsthilsen.

Hvis opkald til jeres hovednummer har været viderestillet til den velkomsthilsen, som
du vil slette, og herfra videre til et callcenter, er det vigtigt at ændre callflowet, så opkald til hovednummeret viderestilles direkte til callcenteret og ikke strander.

9.4.2 Konfiguration af velkomsthilsen i Scale SystemWeb
Start med at vælge Menu > Produktstyring > Scale > Scale SystemWeb.

I Scale SystemWeb vælger du Tjenester > Søgegruppe. På oversigten af søgegrupper
klikker du på den velkomsthilsen, du vil redigere, og derefter på ”Profil”.
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I feltet ”Indstillinger for manglende svar” kan du først vælge, hvor længe der skal ventes, før opkaldet stilles videre.
Velkomsthilsen afspilles i det antal sekunder, du vælger. Dvs., at den bliver afspillet
flere gange, hvis du har valgt en ventetid, der er længere end velkomsthilsnen, og den
bliver afbrudt, hvis du har valgt en ventetid, der er kortere.
Indtast det lokalnummer eller andet nummer, som opkaldet skal stilles videre til efter
velkomsthilsen. Klik på ”Ok” nederst i vinduet.

9.4.2.1 Upload af lydfil til Velkomsthilsen i Scale SystemWeb

Du kan vælge at oploade en lydfil direkte på den enkelte velkomsthilsen-gruppe eller til
jeres centrale lydarkiv.
Hvis du vil oploade en lydfil til velkomsthilsen-gruppen, går du først til Scale SystemWeb via Selvbetjeningens venstremenu.
I Scale SystemWeb vælger du Tjenester > Søgegruppe. Her klikker du på ”Redigér” ud
for den velkomsthilsen gruppe, du vil oploade en lydfil til, og vælger Profil > Lydarkiv.

I lydarkivet klikker du på ”Tilføj”.
Indtast navnet på den nye velkomsthilsen, find lydfilen på din computer og klik på ”Ok”.
Når du skal tilknytte en lydfil til en velkomsthilsen i Scale SystemWeb, skal du gå tilbage til Søgegrupper og klikke på ”Rediger”.
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Vælg ”Indgående opkald” > Brugerdefineret Velkomsthilsen.

Klik på ”Tilføj”

I feltet ”Beskrivelse” skriver du navnet på din velkomsthilsen.
Hvis velkomsthilsen ikke skal tidstyres, vælger du ”Hver dag hele dagen”.
Klik ”Ok” og vælg fanebladet ”Lydfil”.
Markér ”Brug indlæst fil”, vælg den lydfil, du vil have afspillet i velkomsthilsen og klik
”Ok”.

9.4.2.2 Velkomsthilsen i forbindelse med callcenter

Er der et eller flere callcentre i jeres TDC Scale løsning, vil hvert af dem have en særlig
form for velkomsthilsen, hvis I bruger muligheden for at stille opkald i kø. Disse velkomsthilsner kræver ikke licenser.

9.4.3 Ventemusik (Music-On-Hold / MOH)

Funktionen afspiller musik (en lydfil) for opkald, der venter. Du kan vælge forskellig
ventemusik til hele virksomheden eller til enkelte afdelinger og callcentre.
Ventemusik er inkluderet i callcenter licenser, men er i andre sammenhænge en udvidet funktionslicens, der skal bestilles.
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Husk at musik kan være belagt med afgifter til KODA o.lign.

9.4.3.1 Konfiguration af ventemusik på virksomhedsniveau

I Scale SystemWeb vælger du Tjenester > Ventemusik. Klik på Virksomhed eller Afdeling.

Her kan du aktivere, at hvornår der skal afspilles ventemusik og vælge, hvilken musik,
der skal afspilles.

Under fanebladet Interne opkaldsindstillinger kan du vælge en anden musik til interne
opkald.

9.5 Viderestilling af udvalgte numre

Funktionen bruges ofte til at sende opkald til et andet nummer efter en tidsplan, fx uden
for normal arbejdstid. Funktionen kan også genkende et eller flere numre, og sende
opkald fra disse til bestemte brugere.
Funktionen kræver ikke en særlig licens.
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9.5.1 Konfiguration af Viderestilling af udvalgte numre i
Scale SystemWeb

I Scale SystemWeb vælger du Profil > Brugere. Klik på brugeren – søg evt. brugeren,
hvis han eller hun ikke er på listen.
Vælg Indgående opkald > Viderestilling af udvalgte numre.

Slå funktionen til eller fra.
Skriv det telefonnummer, som opkald skal viderestilles til, og klik på ”Anvend”.

Klik på ”Tilføj” i ”Viderestilling af udvalgte numre”, hvis du vil oprette flere forskellige
viderestillinger og slå dem til og fra på forskellige tidspunkter. På den måde kan du
planlægge dit arbejde, så du undgår at skulle konfigurere funktionen i sidste øjeblik – fx
når det gælder opkaldsstyring omkring Jul.
Hvis du vælger ”Anvend standardviderestilling””, vil dine opkald blive viderestillet til det
nummer, som du har indtastet. Du kan vælge et andet nummer, som skal være aktivt i
netop denne viderestilling.
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Du kan også vælge en undtagelse fra viderestillingen ved at markere punktet ”Viderestil ikke”.
Du skal vælge, hvornår viderestillingen skal være aktiv. Du kan også tilføje en tidsplan
til denne funktion.
Vælg om det er alle eller kun bestemte telefonnumre, der skal viderestilles. Hvis du
vælger bestemte telefonnumre, skal du skrive dem ind.
Du kan vælge viderestilling til op til 12 numre. Har du brug for flere, må du oprette flere
viderestillinger.
Viderestilling af udvalgte numre overstyrer alle andre former for viderestillinger, når
tids-/ ferieplanen er aktiv.

9.6 Job/Privat Zone

Funktionen Job/Privat Zone i TDC Scale og TDC Erhverv One giver brugere med både
telefon- og mobilnumre mulighed for selv at vælge, hvornår de vil modtage opkald på
deres direkte nummer (arbejdsnummer).
I ”Job Zone” får brugeren opkald på både telefon-, lokal- og mobilnummeret. I ”Privat
Zone” får brugeren kun opkald på mobilnummeret. Opkald til telefon- og lokalnumre vil
i ”Privat Zonen” blive styret til brugerens beskedsvar.
Funktionen styrer samtidig, hvilket nummer der vises, når brugeren ringer op. I ”Job
Zone” vises telefonnummeret eller jeres hovednummer. I ”Privat Zone” vises mobilnummeret.
I ”Privat Zone” vil alle brugerens indstillinger (fx ”Vil ikke forstyrres” og ”Viderestilling
ved optaget”) kun gælde for mobilnummeret.
For at kunne bruge ”Job/Privat Zone” skal brugeren være tildelt:
• En TDC Erhverv One Kombibruger profil eller en Job/Privat Zone licens i TDC Scale
• Et TDC Scale mobilabonnement
• Et telefonnummer (DDI/fastnet) og et mobilnummer
• Evt. også et lokalnummer, der er forbundet med fastnet- og mobilnummer
• En mobiltelefon og evt. en bordtelefon
Det vil også være en fordel, hvis brugeren har Beskedsvar, som opkald kan sendes
til, når der er valgt ”Privat Zone”. Har brugeren ikke Beskedsvar, vil opkald til lokal- og
telefon- nummeret i ”Privat Zone” blive afvist med beskeden: ”Dit opkald kan ikke lade
sig gøre i øjeblikket. Prøv venligst senere”.
Zonen vælges med TDC Erhvervs Assistent app’en eller med funktionskoder. Det letteste er at bruge *306 for skift mellem Job og Privat Zone.
Funktionen opsættes automatisk i TDC’s systemer, så du skal blot sørge for, at der er
tildelt licens til brugeren – se evt. afsnit 2 om køb og tildeling af licenser.
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Du skal heller ikke konfigurere ”Job/Privat Zone” i Scale SystemWeb. Men der er nogle
elementer, som du skal være særligt opmærksom på, og som du kan se mere om i de
næste afsnit.

9.6.1 Job/Privat Zone og Beskedsvar

Når Privat Zone er aktiveret, vil opkald til brugerens lokal- og telefonnummer blive
sendt til Beskedsvar.
Hvis brugeren ikke har Beskedsvar, eller har slået Beskedsvar fra, vil opkald blive
afvist med denne besked: ”Dit opkald kan ikke lade sig gøre i øjeblikket. Prøv venligst
senere”.
Er Beskedsvar slået til, vil opkald blive sendt til Beskedsvar, også selv om brugeren
skulle have fravalgt viderestilling til Beskedsvar.
Du kan som administrator tjekke i Scale SystemWeb, om brugerens Beskedsvar er
slået til. Start med at gå til Scale SystemWeb via Selvbetjeningens venstremenu.
I Scale System Web vælger du Profil > Brugere > Beskedsvar > Beskedsvarstyring.

9.6.2 Beskedsvar med valgmulighed

I stedet for at sende opkald til Beskedsvar, kan brugeren vælge at få opkald sendt
videre til en kollega eller jeres hovednummer.
På den måde kan brugere aktivere Privat Zone uden at risikere, at vigtige opkald fra
kunder og andre, der måske kræver en hurtig reaktion, havner i telefonsvareren.
Du kan konfigurere denne funktion for den enkelte bruger i Scale SystemWeb.
Vælg Profil > Bruger > Beskedsvar > Personlig hilsen > Generelt > Viderestil kald efter
hilsen.
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9.6.3 Viderestilling ved tryk 0, til telefonnummer

I Beskedsvar kan der også vælges muligheden for at stille opkald videre ved at taste 0.
Skriv det nummer (en kollega, en søgegruppe eller et callcenter), der skal besvare
opkald for de brugere, der vælger denne funktion i Beskedsvar.

9.6.4 Beskedsvar med udvidet fravær

Brugeren har mulighed for at aktivere funktionen ”Udvidet fravær” på Beskedsvar under
ferier, orlov el.lign., hvor der afspilles en særlig hilsen.
Brugeren kan også vælge, om der skal kunne lægges beskeder på telefonsvaren under
”Udvidet fravær.
”Udvidet fravær” aktiveres ved at ringe til sin Beskedsvar under valgmulighed nr. 4.
Du finder ”Udvidet fravær” i Scale SystemWeb ved at vælge en bruger > Beskedsvar >
Personlig hilsen.
Her kan du markere ”Udvidet fravær” under ”Hilsen ved manglende svar”.
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9.6.5 Job/Privat Zone og søgegrupper

Når en bruger har Job/Privat Zone og samtidig er medlem af en eller flere søgegrupper,
vil opkald gennem søgegruppen blive behandlet forskelligt, alt efter om brugeren er i
Job eller Privat Zone.
I Job Zone vil søgegruppen behandle brugeren som alle andre medlemmer. Brugeren
vil derfor få opkald fra søgegruppen på grundlag af dennes indstillinger.
I Privat Zone vil søgegruppen ignorere brugeren og fordele opkald mellem de andre
med- lemmer. Brugeren vil altså ikke få opkald fra en søgegruppe.
Hvis alle medlemmer af en søgegruppe er i Privat Zone, vil opkald blive afvist med beske- den: ”Dit opkald er ikke muligt i øjeblikket. Prøv venligst igen senere”, med mindre
at der er sat svarfunktion op på søgegruppen.

9.6.6 Job/Privat Zone og callcenter

Når en bruger har Job/Privat Zone og samtidig er agent i et eller flere callcentre, vil
opkald gennem søgegruppen blive behandlet forskelligt, alt efter om brugeren er i Job
eller Privat Zone.
I Job Zone vil søgegruppen behandle brugeren som enhver anden agent. Brugeren vil
derfor få opkald fra callcentret på grundlag af dettes indstillinger.
I Privat Zone vil søgegruppen ignorere brugeren som agent og fordele opkald mellem
de andre agenter. Brugeren får altså ikke få opkald fra et callcenter.
Ved aktivering af Privat Zone skal brugeren samtidig melde sig ud af callcentret, medmindre status fortsat skal være indmeldt og tilgængelig.
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Hvis alle agenter i et callcenter er i Privat Zone, vil opkald blive sat i kø, indtil en agent
melder sig ind i callcentret og/eller aktiverer Job Zone.
Når agenterne i et callcenter bruger Job/Privat Zone, anbefaler vi, at du konfigurerer
callcentret til at sende opkald i kø videre til et andet svarsted efter et passende tidsrum.

9.6.7 Job/Privat Zone og TDC Call Center Supervisor

Du kan bruge programmet TDC Callcenter Supervisor til at holde øje med køer i callcentre, så du undgår at opkald venter for længe.
Der er desuden en række andre ting, som du bør tage højde for som supervisor, når
brugerne i et callcenter bruger Job/Privat Zone. Du kan som supervisor ikke se, om en
bruger er i Job eller Privat Zone, men du du kan se om brugeren er optaget eller ledig,
uanset om der er valgt Job eller Privat Zone.

9.6.7.1 Agentstatus

Agenter skal være opmærksomme på, at deres medlemskab af et callcenter har en
betydning for brugen af Job/Privat Zone.
Hvis en agent aktiverer Privat Zone uden at melde sig ud af callcentret for, vil agenten
stadig stå som indmeldt og tilgængelig. Det vil blive vist både i supervisorens almindelige overvågning, og når rapporter i realtid anvendes som wallboard.
Vi anbefaler derfor, at agenter altid melder sig ud og ind via funktionskoder, app’en
TDC Erhverv Assistent eller programmet TDC Callcenter Agent.

9.6.8 Job/Privat Zone og TDC Receptionist

Der er forskellige muligheder for samspil mellem funktionen Job/Privat Zone og programmet TDC Receptionist.
En receptionist kan ikke se, om en bruger er i Job eller Privat Zone, men kan se om
brugeren er optaget eller ledig, uanset om der er valgt Job eller Privat Zone.
Brugere i Job Zone vil modtage de opkald, der omstilles.
Receptionisten kan vælge, om opkald skal stilles om til lokal- eller mobilnummeret, og
kan derfor ringe til en bruger i Privat Zone.
Omstilles opkald til et lokalnummer, hvor brugeren er i Privat Zone, vil det blive sendt til
Beskedsvar eller blive afvist. Omstilles der til mobilnummeret, vil brugeren få opkaldet.

9.7 Free Seating

Med funktionen Free Seating kan en medarbejder bruge en andens telefon og stadig
beholde sit eget nummer. Evt. opsætning af funktionstasterne vil dog ikke følge med
over på værtstelefonen.
Alle indstillinger følger med, så brugeren stadig får opkald fra sit eget nummer, søgegrupper, callcentre osv. ”Vis Nummer” funktionen vil også være aktiv, og brugeren kan
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bruge alle funktioner i TDC Scale. (Hvis brugeren har oprettet en særlig tasteskabelon,
følger den dog ikke med).
Free Seating er på den måde en god løsning til fx projektarbejdspladser, som bruges af
forskellige medarbejdere. Funktionen gør det også muligt at bruge reserve-mobiltelefoner, hvis en medarbejders mobil går i stykker eller er glemt derhjemme - SMS’er vil dog
stadig blive sendt til brugerens mobil.
Hvis medarbejderen bruger TDC Callcenter, kan programmet indstilles til at bruge Free
Seating sammen med den telefon, der står ved siden af computeren, hvor programmet
er installeret på.
Det gør det muligt at oprette et kontaktcenter, hvor brugerne frit kan vælge, hvor de vil
sidde. Når de logger ind i TDC Callcenter på computeren, får de automatisk deres eget
nummer aktiveret på telefonen. Når brugeren logger sig ud af softwaren, bliver telefonen frigivet, og Free Seating ophører.
Free Seating funktionen består af to dele – Free Seating Vært og Free Seating Gæst.
En bruger kan være vært og gæst på samme tid.

9.7.1 Free Seating Vært

Værtsfunktionen gør, at en telefon står til rådighed for andre brugere med en Free
Seating gæstetilladelse. Når Free Seating vært er aktiveret, kan andre brugere aktivere
Free Seating gæst og bruge værtens telefon med sine egne indstillinger, telefonnumre,
medlemskab af grupper osv.
Når en værts telefon bruges af en gæst, vil opkald til værten blive behandlet efter hans
eller hendes indstillinger for manglende svar.
Du bør derfor overveje, om værter skal have samme indstillinger ved optaget, som andre brugere. Du kan fx vælge, at alle opkald til en vært skal viderestilles, og få gæsten
til at aktivere denne viderestilling, inden de selv logger ind på telefonen. Det kan gøres
enkelt via telefonens menu eller ved at programmere en tast til at styre denne viderestilling.

9.7.2. Free Seating – Vært med mobiltelefon – Mobile Only

Det er muligt kun at tilknytte Free Seating vært til en brugers mobiltelefon. Men hvis
brugeren udover mobilen har et telefonnummer og et lokalnummer, vil opkald til disse
numre også blive afvist eller sendt til Beskedsvar.

9.7.3 Free Seating – vært med flere telefoner

Hvis en medarbejder har tilknyttet mobiltelefon og IP-telefon til Free Seating vært, vil
mo- bilen være værtstelefon. Det betyder, at alle opkald til brugerens numre bliver
modtaget på IP-telefonen.
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9.7.4 Free Seating – Job/Privat Zone

I Job Zone vil opkald til værten blive behandlet som hos en Free Seating vært uden
Job/ Privat Zone.
I Privat Zone vil opkald til værtens lokal- og telefonnummer blive sendt til Beskedsvar.
Har vær- ten en IP-telefon, vil opkald til mobilnummeret blive modtaget på denne. Har
værten kun til- knyttet en mobiltelefon til Free Seating, vil opkald til mobilnummeret
blive sendt til Beskedsvar.

9.7.5 Licens – Free Seating vært

Funktionen Free Seating vært kræver en licens. Licensen er gratis og findes i et ubegrænset antal i jeres TDC Scale løsning.
Licensen tildeles de enkelte brugere i TDC Selvbetjening Erhverv. Se mere om tildeling
af licenser til en eller flere brugere i afsnit 2.4.

9.7.6 Konfiguration af Free Seating i Scale SystemWeb

Når licensen for Free Seating vært er tildelt brugeren, skal funktionen aktiveres, så
andre medarbejdere kan bruge værtens telefon.
Vælg Scale SystemWeb > Profil > Brugere > Opkaldsstyring > Free Seating vært.

9.7.7 Aktivering af værtsfunktion

Du aktiverer værtsfunktionen ved at markere ”Til” ud for ”Free Seating-vært” og derefter ”OK” eller ”Anvend”.
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9.7.8 Begrænset tidsperiode for tilknytning

Værtsfunktionen er begrænset til en bestemt tidsperiode, der bestemmes af dig som
administrator.
For hver bruger med en aktiv værtsfunktion kan du vælge, hvor længe brugerens telefon vil tillade en gæst at være tilknyttet.

Tidsbegrænsningen er som standard sat til 24 timer, hvilket giver mulighed for at tilmelde en ny gæst hver dag. Når perioden er slut, vil gæsten blive logget af telefonen, og
den bliver tilgængelig for andre brugere.
En gæst kan også selv indstille tidsbegrænsningen. Værtens tidsbegrænsning har dog
altid højeste prioritet.

9.7.9 Tilknyttede brugere – Status og frigiv

Du kan se en status over, hvem der evt. er tilknyttet som gæst på de enkelte værtstelefoner på et givent tidspunkt.
Du kan også fjerne en gæst fra en værtstelefon med funktionen ”Tvunget frigivelse”.

9.7.10 Free Seating Gæst

Funktionen Free Seating gæst bruges af den, der skal logge på en værtstelefon som
gæst. Ved at logge på som gæst, vil brugeren få alle opkald til sit eget nummer. Det er
også gæstens nummer, der vises, når der ringes op fra værtstelefonen.
Det er muligt for en bruger at være både vært og gæst i Free Seating.

9.7.11 Free Seating Gæst med mobiltelefon – Mobile Only

Free Seating gæst kan bruges, selvom medarbejderen kun har tilknyttet en mobiltelefon. Gæstens egen mobiltelefon bliver deaktiveret, så alle opkald modtages på
værtstelefonen.

9.7.12 Free Seating Gæst med flere telefoner

Hvis en Free Seating gæst har tilknyttet både mobiltelefon og IP-telefon, vil mobiltelefonen blive deaktiveret, når Free Seating gæst er aktivt.
Alle opkald vil blive modtaget på både værtstelefonen og på gæstens egen IP-telefon.
Derfor anbefales det, at gæsten deaktiverer sin egen IP-telefon i Free Seating perioden.
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9.7.13 Free Seating gæst og Job/Privat Zone

I Job Zone vil alle opkald til gæsten blive behandlet som til en Free Seating gæst uden
Job/Privat Zone.
I Privat Zone vil opkald til gæstens lokal- og telefonnummer blive sendt til Beskedsvar.
Opkald til mobilnummer vil blive modtaget på både værtstelefonen og gæstens egen
IP-telefon.
Har gæsten kun tilknyttet en mobiltelefon, vil opkald til mobilnummeret blive modtaget
på værtstelefonen.

9.7.14 Licens – Free Seating gæst

Funktionen Free Seating gæst kræver en licens. Licensen er gratis og findes i et ubegrænset antal i jeres TDC Scale løsning.
Licensen tildeles de enkelte brugere i TDC Selvbetjening Erhverv.

9.7.15 Konfiguration af Free Seating gæst i Scale SystemWeb

Når licensen for Free Seating gæst er tildelt brugeren, skal funktionen aktiveres for det
tidspunkt, hvor en anden telefon skal bruges som gæst.
Vælg Bruger > Opkaldsstyring > Free Seating gæst.
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9.7.16 Free Seating gæst – Find en vært

Under Free Seating gæst menupunktet kan du finde værter, som er aktiveret og ledige.
For at forbinde en gæst og en vært, skal du markere en af de ledige værter og vælge
”Tilføj”. I boksen til højre kan du se, hvilken vært der er forbundet med gæsten.

9.7.17 Free Seating gæst – Tidsbegrænset tilknytning

Under Free Seating gæst menupunktet kan du vælge, hvor længe funktionen skal være
aktiv for brugeren. Når perioden er slut, vil brugeren blive logget af den valgte værtstelefon, som så er tilgængelig for andre brugere.

Når der er valgt en vært, kan du se, hvilke tidsbegrænsninger værten har indstillet på
sin telefon. Normalt vil værtens tidsbegrænsning være sat til 24 timer, og gæsten vil
have en begrænsning på 12 timer.
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9.8 Kortnummer

Du kan oprette kortnumre til ekstern telefonnumre, der ikke er med i jeres TDC Scale
løsning - fx til vikarer eller kontaktpersoner hos kunder eller andre samarbejdspartnere.
Kortnummeret kan bruge til både fastnet- og mobilnumre.
Du finder oversigten via Selvbetjeningen ved at vælge Menu > Produktstyring > Scale
> Opsætning > Kortnumre.

9.8.1 Opret kortnummer

Klik på ”Opret kortnummer”. Udfyld felterne med brugerens fornavn og efternavn. Vælg
kortnummer. Tast det nummer, kortnummeret skal forbindes til og klik på ”Gem”.
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9.8.2 Redigér kortnummer

I oversigten klikker du på det kortnummer, du vil redigere. Du kan nu ændre oplysningerne om kortnummeret. Klik på ”Gem” for at gemme ændringerne.

9.8.3 Slet kortnummer

Klik på ”Slet” ud for det pågældende kortnummer på listen.

9.8.4 Administration af flere kortnumre ad gangen

Du kan oprette og redigere flere kortnumre ad gangen via funktionen ”Multiordrer”.
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10. Avanceret opsætning
10.1 Multiordrer
10.1.2 Administration af flere brugere ad gangen

Du kan oprette og redigere flere brugere ad gangen med funktionen ”Multiordrer”, som
du finder i Selvbetjeningen ved at vælge Menu > Produktstyring > Scale > Avanceret
opsætning > Multiordrer.

På ”Multiordrer” siden vælger du modulet ”Brugere”.

Vil du oprette flere nye brugere på én gang, så klik på ”Hent tomt Excel ark”. Vil du redigere opsætningen for flere brugere på én gang, så klik på ”Bestil liste med brugere”.
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Excel-arket med eksisterende brugere bliver leveret til din Rapport indbakke, som du
finder i venstremenuen på selvbetjeningens startside. Du får besked, når det er klart.
Derefter klikker du på rapporten på listen, redigerer oplysningerne i Excel arket på
samme måde som ved oprettelse af flere brugere, og uploader arket igen, når du er
færdig. Gem evt. Excel arket på din computer, før du udfylder felterne med disse oplysninger.

10.1.2.1 Profilnavn

Telefonens navn i Scale-systemet, som bruges til at identificere den enkeltes opsætning. Profilnavnet kan ikke ændres.

10.1.2.2 Adgangskode
Vælg en adgangskode.

10.1.2.3 For- og efternavn

Har brugeren et eller flere mellemnavne, skal du skrive dem sammen med fornavnet. I
disse navne kan du bruge æ, ø og å.

10.1.2.4 Displaynavn

Det navn, som vises på modtagerens telefon, når brugeren ringer op. Her må der ikke
bruges æ, ø og å.

10.1.2.5 E-mail adresse

Bruges til dirigering af password og til visning af status i nogle omstillingssystemer.
Der- for skal feltet altid udfyldes. Flere brugere kan godt have samme e-mail adresse,
hvis den kun bruges til dirigering af passwords.

10.1.2.6 SIP-adresse

SIP-adressen oprettes automatisk af systemet ud fra brugerens Profil-navn. Det er en
unik web-adresse, der knytter telefonen sammen med brugerprofilen og fungerer som
en slags telefonnummer.

10.1.2.7 SIP-password

SIP-passwordet oprettes automatisk af systemet. Det er en kode, som forhindrer, at
andre overtager brugerens opkald.
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10.1.2.8 Afdeling

Hvis I har oprettet afdelinger i TDC Scale, kan du her vælge den afdeling, som brugeren skal høre til.

10.1.2.9 Direkte telefonnummer

Her kan du give brugeren et af de ledige 8-cifrede numre i jeres TDC Scale løsning.

10.1.2.10 TDC Scale mobilnummer

Hvis der er mobiler i jeres TDC Scale løsning, kan du her give brugeren et af de ledige
numre

10.1.2.11 Lokalnummer

Her kan du give brugeren et lokalnummer med 2-6 cifre.
Du kan bestemme, hvor mange cifre der skal være i jeres lokalnumre i Scale SystemWeb.

10.1.2.12 Vist nummer

Skriv det nummer, der skal kunne ses af den, brugeren ringer til. Det kan være jeres
hovednummer, nummeret på brugerens IP-telefon eller mobilnummeret.

10.1.2.13 Aktivér mobilnummer

Hvis mobilnummeret skal være aktivt fra starten, skriver du Ja i feltet. Hvis du skriver
Nej, vil nummeret stadig blive aktiveret, men først efter midnat dagen efter den lovede
leveringsdag.

10.1.2.14 Valgfrit A-nummer

Hvis I har købt licens til ”Valgfrit A-nummer”, kan du vælge frit mellem alle de 8-cifrede
numre, der er registreret på jeres CVR-nummer.

10.1.2.15 IP-telefon

Her kan du tildele brugeren en af de telefontyper, som er godkendt til brug i TDC Scale
systemer.

10.1.2.16 MAC-adresse

MAC-adressen bruges til automatisk programmering af brugerens telefon med de oplysninger, du har valgt under oprettelsen. MAC-adressen har altid 12 tegn, og du finder
den i telefonens menu (når der er strøm på) eller på en label bag på telefonen.

10.1.217 Tasteskabelon

Hvis I har oprettet tasteskabeloner, hvor IP-telefonens taster er programmeret som
genveje til forskellige funktioner, kan du vælge en af dem her.

10.1.2.18 Terminaldisplaynavn

Teksten, der skal stå på IP-telefonens skærm. Typisk medarbejderens navn eller lokale
(fx ”Lager”) + lokalnummer.
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10.1.2.19 Alarm 112 kommune

Vælg den kommune, hvor brugerens IP-telefon er placeret. Vælg Mobil, hvis brugeren
også har en mobiltelefon og for det meste bruger denne.

10.1.2.20 Linjevalg

En IP-telefons egen linje vil altid blive oprettet på linje 1. Hvis det fx handler om en
fax-maskine på en ATA-boks, skal du vælge, om det er Phone/linje 1 eller 2, der skal
bruges.

10.1.2.21 Sprog

Dansk er standard i TDC Scale. Du kan også vælge, at brugeren skal have systembeske- der og valgmuligheder på Beskedsvarer på engelsk.

10.1.2.22 Tidszone

Som standard sat til Europe/Copenhagen.

10.1.2.23 Stillingsbetegnelse

Stillingsbetegnelsen kan ses i Receptionistmodulet og gøre det lettere at finde den
rigtige person, når der skal stilles om.

10.1.2.24 Adresse, Postnummer, By og Land

Brug den adresse, hvor brugeren er ansat, og/eller hvor IP-telefonen er placeret.

10.1.2.25 Fast viderestilling

Hvis opkald til brugeren altid skal viderestilles, kan du her skrive det ønskede mobilnummer, lokalnummer eller alm. telefonnummer.
Skriv Ja under ”Aktiveret”, hvis viderestillingen skal gælde straks.

10.1.2.26 Viderestilling ved optaget

Hvis opkald altid skal viderestilles til et bestemt nummer, når brugeren er optaget, kan
du her skrive det ønskede mobilnummer, lokalnummer eller alm. telefonnummer.
Skriv Ja under ”Aktiveret”, hvis viderestillingen skal gælde straks.

10.1.2.27 Viderestilling ved manglende svar

Hvis opkald altid skal viderestilles til et bestemt nummer, når brugeren ikke svarer, kan
du her skrive det ønskede mobilnummer, lokalnummer eller alm. telefonnummer.
Du skal også vælge, hvor mange gange telefonen skal ringe, før opkaldet viderestilles.
Skriv Ja under ”Aktiveret”, hvis viderestillingen skal gælde straks.

10.1.2.28 Gruppesvar

Gruppesvar giver andre brugere mulighed for at tage opkaldet ved at taste *98 og
”kald”/”ring” op. Opret Gruppesvar for brugeren ved at skrive navnet på gruppesvars148

gruppen i kolonnen. (Gruppesvarsgrupper skal oprettes på forhånd i Scale SystemWeb).

10.1.2.29 Banke på

Når funktionen er aktiv, får brugeren besked med små ”bip”, hvis der kommer et nyt opkald i løbet af en samtale. Brugeren kan så vælge at sætte den igangværende samtale
på hold eller afslutte samtalen og tage det nye opkald.
Vi anbefaler, at ”Banke på” altid er aktiv for brugere med mobiler, hvor der er mulighed
for at omstille opkaldet.
Opret Banke på ved at skrive Ja i kolonnen.

10.1.2.30 Beskedsvar autologin

Her bestemmer du, om brugeren skal bruge adgangskode for at aflytte sin Beskedsvar.
Opret Autologin ved at skrive Ja i kolonnen.

10.1.2.31 Se internt nummer

Hvis brugere skal kunne se internt nummer, så skriv Ja i kolonnen.

10.1.2.32 Generér adgangskode

Hvis du vil have systemet til at generere en adgangskode, så skriv Ja i kolonnen.

10.1.2.33 Send brugernavn og adgangskode

Brugernavn og adgangskode giver bl.a. adgang til TDC Scale (Scalelogin.tdc.dk),
forskel- lige programmer og til app’erne TDC Erhverv Assistent, TDC Communicator og
TDC Call Recording 48 Timer.
Skriv Ja, hvis brugernavn og adgangskode skal sendes til brugeren på profilens e-mail
adresse.

10.1.2.34 Tildeling af licenser

Klik på feltet og få en liste over de licenser, der kan vælges til brugeren.
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Når du er færdig med at oprette eller redigere brugerne, uploader du Excel-filen igen til
TDC Scale systemet i modulet.

På Multiordrer siden kan du altid se en status på dine multiordrer, og se om de er gået
igennem. Hvis der er fejl, kan du downloade regnearket igen direkte fra statusoversigten og rette fejlen, før du uploader arket igen.
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10.1.3 Administration af flere søgegrupper ad gangen

Har du brug for at oprette eller redigere flere søgegrupper, er det letteste at bruge
Multiordrer. Her downloader du ganske enkelt et forprogrammeret Excel ark, udfylder
felterne og uploader arket igen i selvbetjeningen.
I Selvbetjeningen vælger du Menu > Produktstyring > Scale > Avanceret opsætning >
Multiordrer > Søgegrupper.

Vil du oprette flere nye søgegrupper på én gang, så klik på ”Hent tomt Excel ark”. Vil
du redigere opsætningen for flere søgegrupper på én gang, så klik på ”Hent liste med
søge- grupper”.
Gem evt. Excel arket på din computer, før du udfylder felterne med disse oplysninger.

De vandrette rækker i Excel arket er til søgegruppernes navne, og de lodrette kolonner
er til funktionerne, som du kan se mere om herunder.
Du kan se farvekodernes betydning i arkets øverste venstre hjørne, og du kan se en
hjælpetekst, ved at holde markøren over den enkelte kolonne.
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10.1.3.1 Brugernavn

Brugernavnet bruges sammen med lokalnummeret til at danne søgegruppens id-præfix
– dvs. det, der står foran @ i gruppens adresse.

10.1.3.2 Navn

Vælg et navn til søgegruppen, som gør den let at finde, når den skal konfigureres eller
redigeres.

10.1.3.3 Søgegruppe-id

Søgegruppens navn i TDC Scale bruges til at identificere den enkelte søgegruppe.
Søge- gruppe-id kan ikke ændres senere.

10.1.3.4 Displayfornavn og -efternavn

Displaynavnene vil blive vist i displayet på IP-telefonerne hos medlemmerne af søgegruppen, når de får et opkald fra gruppen. Der kan ikke bruges æ, ø og å i displaynavne.

10.1.3.5 Afdeling

Hvis I bruger afdelinger i jeres TDC Scale løsning, vil du her kunne vælge at tilknytte
søge- gruppen til en af dem.

10.1.3.6 Lokalnummer

Her kan du vælge et lokalnummer til søgegruppen.

10.1.3.7 Telefonnummer

Her kan du vælge at give søgegruppen et af de ledige 8-cifrede telefonnumre på jeres
liste.

10.1.3.8 Sprog

Standardsproget i TDC Scale er dansk, men du kan vælge engelsk som søgegruppens
sprog.

10.1.3.9 Gruppepolitik

Her vælger du, hvordan opkald til søgegruppen skal fordeles mellem medlemmerne.
Lineær
Opkald fordeles til gruppens medlemmer i den rækkefølge, du har tilføjet dem på. Dvs.
først til nr. 1 på listen, og hvis denne er optaget stilles videre til nr. 2 osv.
Rundløb
Opkald fordeles til gruppens medlemmer i den rækkefølge, du har valgt. Systemet vil
forsøge at starte ved et nyt medlem af gruppen hver gang. Fx. nr. 2 på listen, hvis nr. 1
fik sidste opkald.
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Samtidig
Opkald sendes samtidig til alle, der er indmeldt i gruppen. Den første der kan svare,
håndterer opkaldet. Denne indstilling vil optage en opkaldskanal pr. medarbejder, indtil
opkaldet er taget.
Ensartet
Systemet forsøger at fordele opkald ensartet mellem gruppens medlemmer ved at
sende opkald til den medarbejder, der har været ledig længst.
Vægtet fordeling
Opkald bliver fordelt med en procentvis vægtning mellem gruppens medlemmer. Vægtningen indstilles i Scale SystemWeb.

10.1.3.10 Medlemmer af søgegruppen

Tilføj medlemmer til søgegruppen ved at indtaste deres lokalnumre.

10.1.3.11 Fast viderestilling

Her kan du vælge at få alle opkald til søgegruppen viderestillet til et mobil-, lokal- eller
telefonnummer. Husk at aktivere den faste viderestilling i kolonnen ved siden af.

10.1.3.12 Viderestilling ved optaget

Denne funktion viderestiller opkald, hvis alle medlemmer af søgegruppen er optaget.
Du kan vælge viderestilling til et mobil-, lokal- eller telefonnummer. Husk at aktivere
denne viderestilling i næstekolonne ved at skrive Ja.

10.1.3.13 Viderestilling ved manglende svar

Denne funktion viderestiller opkald, hvis ingen af gruppens medlemmer svarer. Du kan
vælge viderestilling til et mobil-, lokal- eller telefonnummer.
Du skal vælge, hvor mange sekunder der skal gå, før opkaldet viderestilles.
Husk at aktivere funktionen i den næste kolonne ved at skrive Ja.

10.1.3.14 Forstyr ikke

Aktivér denne funktion, hvis ingen medlemmer skal kunne modtage opkald fra søgegruppen.

10.1.3.15 Upload det udfyldte Excel ark

Når du har udfyldt felterne med oplysningerne for de forskellige søgegrupper, gemmer
du Excel-arket og uploader det til selvbetjeningen igen ved at vælge Excel-filen på din
computer og klikke på ”Upload”.

10.1.3.16 Redigering af flere søgegrupper på én gang

I modulet for Søgegrupper på Multiordrer siden klikker du på ”Bestil liste med søgegrupper”. Excel-arket med eksisterende søgegrupper bliver leveret til din rapportindbakke, som du finder via Menu > Oversigt.
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Du får besked, når det er klart. Derefter klikker du på rapporten på listen, redigerer
oplysningerne i Excel arket på samme måde som ved oprettelse af flere søgegrupper,
og uploader arket igen, når du er færdig.
Det er en god ide at gemme Excel-arket på din computer, før du starter med at redigere
det.

10.1.4 Administration af flere callcentre ad gangen

Har du brug for at oprette eller redigere flere callcentre, er det letteste at bruge Multiordrer. Her kan du ganske enkelt downloade et forprogrammeret Excel ark, udfylde
felterne og uploade arket igen i selvbetjeningen.
I Selvbetjeningen vælger du Menu > Produktstyring > Scale > Avanceret opsætning >
Multiordrer.
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Vil du oprette flere nye callcentre på én gang, så klik på ”Bestil tomt Excel ark”. Vil
du redigere opsætningen for flere callcentre på én gang, så klik på ”Hent liste med
callcentre”.
Excel-arket med eksisterende callcentre bliver leveret til din Rapport indbakke, som du
finder under Oversigt under Menu på forsiden. Du får besked, når det er klart. Derefter klikker du på rapporten på listen, redigerer oplysningerne i Excel arket på samme
måde som ved oprettelse af flere callcentre, og uploader arket igen, når du er færdig.
Gem evt. Excel arket på din computer, før du udfylder felterne med disse oplysninger.
Hvis du vil oprette flere callcentre ad gangen, så klik på ”Hent tomt Excel ark”. Det er

en god ide, at gemme Excel-arket på din computer, inden du udfylder det.
De vandrette rækker i Excel arket er til callcentrenes navne, og de lodrette kolonner er

til funktionerne, som du kan se mere om herunder.
Du kan se farvekodernes betydning i arkets øverste venstre hjørne, og du kan se en
hjælpetekst, ved at holde markøren over den enkelte kolonne.
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10.1.4.1 Brugernavn

Brugernavnet bruges sammen med lokalnummeret til at danne callcentrets id-præfix –
dvs. det, der står foran @ i gruppens adresse.

10.1.4.2 Navn

Vælg et navn til callcentret, som gør det let at finde, hvis det skal konfigureres eller
redigeres.

10.1.4.3 Callcenter-id

Callcentrets navn i TDC Scale. Det bruges til at identificere det enkelte callcenter. Callcenter-id kan ikke ændres senere.

10.1.4.4 Displayfornavn og -efternavn

Displaynavnene vil blive vist i displayet på IP-telefonerne hos medlemmerne af callcentret, når de får et opkald fra gruppen. Der kan ikke bruges æ, ø og å i displaynavne.

10.1.4.5 Telefonnummer

Her kan du vælge at give callcentret et af de ledige 8-cifrede telefonnumre på jeres
liste.

10.1.4.6 Lokalnummer

Her kan du vælge et lokalnummer til callcentret.

10.1.4.7 Afdeling

Har I oprettet afdelinger i jeres TDC Scale løsning, kan du her vælge at knytte callcentret til en af dem.

10.1.4.8 Sprog

Standardsproget i TDC Scale er dansk. Men du kan vælge engelsk som callcentrets sprog.

10.1.4.9 Gruppepolitik

Her vælger du, hvordan opkald til callcentret skal fordeles mellem medlemmerne.
Lineær
Opkald fordeles til callcentrets medlemmer i den rækkefølge, du har tilføjet dem på.
Dvs. først til nr. 1 på listen, hvis denne er optaget, stilles videre til nr. 2 osv.
Rundløb
Opkald fordeles i den rækkefølge, som medlemmerne har på listen, men systemet vil
forsøge at starte ved et nyt medlem af callcentret hver gang. Fx. nr. 2 på listen, hvis nr.
1 fik sidste opkald.
Samtidig
Opkald sendes samtidig til alle, der er indmeldt i callcentret. Den første der kan svare,
håndterer opkaldet. Vær opmærksom på, at denne indstilling vil optage en opkaldskanal pr. medarbejder, indtil opkaldet er taget.
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Ensartet
Systemet forsøger at fordele opkald ensartet mellem callcentrets medlemmer ved at
sende opkald til den medarbejder, der har været ledig længst.
Vægtet fordeling
Opkald bliver fordelt med en procentvis vægtning mellem callcentrets medlemmer.

10.1.4.10 Login/Logout tilladt aktiveret

Her bestemmer du, om det enkelte medlem må melde sig ind og ud af callcentret. Hvis
du markerer funktionen kan medarbejderne selv melde sig ind og ud med funktionskoder (”stjernekoder”) eller ved hjælp af software som fx TDC Scale Receptionist eller
Callcenter Agent.

10.1.4.11 Musik aktiveret

Skriv Ja for at aktivere funktionen, der afspiller musik for dem, der venter i kø til callcentret.

10.1.4.12 Aktiver kø-melding

Skriv Ja for at aktivere funktionen, som giver ventende besked om, hvad nummer de er
i køen til callcentret.

10.1.4.13 Kølængde

Her bestemmer du, hvor mange opkald, der må stå i kø til callcentret.

10.1.4.14 Meddelelses-pause

Her bestemmer du, hvor mange sekunder, der skal gå mellem gentagelser af kø-meldingen.

10.1.4.15 Natsvar aktiveret

Her aktiverer du oprettelse af et natsvar. Natsvar oprettes og tilknyttes automatisk til
callcentret.

10.1.4.16 Natsvar lokalnummer

Her skriver du det lokalnummer, som skal bruges til natsvaret.
OBS
Hvis du vil bruge samme natsvar for flere callcentre, skal du ikke bruge denne
funk- tion, men tilknytte et eksisterende natsvar i TDC Scale SystemWeb.

10.1.4.17 Agenter (medlemmer)

Her vælger du, hvilke medlemmer der skal være med i callcentret, ved at taste deres
lokalnummer eller profilnavn.
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10.1.4.18 Fast viderestilling

Hvis opkald til callcentret altid skal viderestilles til et andet nummer, skal du taste det
her. Du kan bruge et mobil-, lokal- eller telefonnummer. Husk at aktivere funktionen,
hvis den skal være aktiv, så snart du uploader Excel-arket.

10.1.4.19 Viderestilling ved optaget

Denne funktion viderestiller opkald, hvis alle medlemmer af callcentret er optaget.
Du kan vælge viderestilling til et mobil-, lokal- eller telefonnummer. Husk at aktivere
denne viderestilling ved at skrive Ja i næste kolonne.

10.1.4.20 Viderestilling ved manglende svar og/eller fuld kø

Denne funktion viderestiller opkald, hvis ingen af callcentrets medlemmer svarer. Du
kan vælge viderestilling til et mobil-, lokal- eller telefonnummer.
Du skal vælge, hvor mange sekunder der skal gå, før opkaldet viderestilles.
Husk at aktivere funktionen ved at skrive Ja i den næste kolonne.

10.1.4.21 Forstyr ikke

Aktivér denne funktion, hvis ingen medlemmer skal kunne modtage opkald fra callcentret.

10.1.4.22 Upload det udfyldte Excel ark

Når du har udfyldt felterne med oplysningerne for de forskellige callcentre, uploader du
det til selvbetjeningen igen ved at vælge Excel-filen og klikke på ”Upload”.
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10.1.5 Administration af flere afdelinger ad gangen

Du kan oprette, redigere og ændre hierarki for flere afdelinger ad gangen.

10.1.5.1 Oprettelse og redigering af flere afdelinger ad gangen

I Selvbetjeningen vælger du Menu > Produktstyring > Scale > Avanceret opsætning >
Multiordrer.

Klik på ”Vis” i modulet for ”Afdelinger”
Hvis du vil oprette flere afdelinger ad gangen, så klik på ”Hent tomt Excel ark”. Hvis du
vil redigere i oplysningerne for oprettede afdelinger, så klik på ”Bestil liste med afdelinger”.
Det er en god ide at gemme Excel-arket på din computer, før du arbejder med det.
Alle afdelinger i arket skal have et navn, der står eller skal skrives i kolonnen ”Afdelings- navn” markeret med rødt.
Skal afdelingen være underordnet en anden afdeling, kan du skrive eller vælge denne i
kolonnen ”Overordnet afdeling”.
Når du har udfyldt felterne, uploader du Excel-arket til selvbetjeningen ved at vælge
filen på din computer og klikke på ”Upload”.
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10.1.5.2 Oprettelse af hierarki for flere afdelinger ad gangen

I Selvbetjeningen vælger du Menu > Produktstyring > Scale > Avanceret opsætning >
Multiordrer. Klik på ”Vis” i modulet for ”Afdelinger”

Hvis du vil udfylde arket selv fra bunden, så klik på ”Hent tomt Excel ark”. Det er en
god ide at gemme Excel-arket på din computer, før du starter med at udfylde det.

Alle afdelinger skal have et navn, der skrives i kolonnen ”Afdelingsnavn” markeret med
rødt.
Skal afdelingen være underordnet en anden afdeling, skriver du denne i kolonnen
”Over- ordnet afdeling”.
Når du har udfyldt felterne, uploader du Excel-arket til selvbetjeningen ved at vælge
filen på din computer og klikke på ”Upload”.

10.1.5.3 Redigering af hierarki for flere afdelinger ad gangen

Vælg Menu > Produktstyring > Scale > Avanceret opsætning > Multiordrer. Klik på ”Vis”
i modulet for ”Afdelinger”
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Klik på ”Bestil liste med afdelinger”. Excel-arket med eksisterende afdelinger bliver
leveret til din rapportindbakke, som du finder via Menu i topbarren på forsiden af Selvbetjeningen under Oversigt.
Du får besked, når det er klart. Derefter klikker du på rapporten på listen, redigerer
oplysningerne i Excel arket på samme måde som ved oprettelse af flere afdelinger, og
uploader arket igen, når du er færdig.
Det er en god ide at gemme Excel-arket på din computer, før du starter med at udfylde
det.

Alle afdelinger skal have et navn i kolonnen ”Afdelingsnavn” markeret med rødt. Skal
afdelingen være underordnet en anden afdeling, kan du vælge denne i kolonnen ”Overordnet afdeling”.

10.1.6 Administration af flere kortnumre ad gangen

Du kan oprette og redigere flere kortnumre ad gangen med funktionen ”Multiordrer”.
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10.1.6.1 Oprettelse af flere kortnumre ad gangen

I Selvbetjeningen vælger du Menu > Produktstyring > Scale > Avanceret opsætning >
Multiordrer.

I feltet for Kortnumre klikker du på ”Vis”.

Klik på ”Hent tomt Excel ark”.

Gem evt. Excel arket på din computer.
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Indtast brugerens fornavn og efternavn i de respektive kolonner. Indtast det telefonnummer, som kortnummeret skal forbindes med. Vil du ændre dette telefonnummer,
skal du bruge kolonnen ”Opdater telefonnummer”. Indtast det kortnummer, du vil bruge.
Gentag for de andre brugere, der skal have kortnumre til eksterne telefonnumre.
Upload Excel igen ved at vælge filen på din computer og klikke på ”Upload”.

10.1.6.2 Redigering/tilføjelse af flere kortnumre ad gangen

Vil du tilføje flere kortnumre i jeres løsning eller redigere flere kortnumre, så vælger du
Menu > Produktstyring > Scale > Avanceret opsætning > Multiordrer.

I feltet for Kortnumre klikker du på ”Vis”.

Klik på ”Bestil liste med kortnumre”.
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Du vil få besked, når listen er klar i din rapportindbakke, som du finder via Menu i topbarren på forsiden af Selvbetjeningen under Oversigt.
Klik på ”Hent” ud for rapporten for at hente Excel arket med eksisterende kortnumre.

Gem evt. Excel arket på din computer.
Ret/indtast brugerens fornavn og efternavn i de respektive kolonner. Indtast det telefonnummer, som kortnummeret skal forbindes med. Obs ved ændring af en brugers
telefonnummer skal du bruge kolonnen ”Opdater telefonnummer”. Indtast det kortnummer, du vil bruge.
Gentag for andre brugere.
Upload Excel igen ved at vælge filen på din computer og klikke på ”Upload”.
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10.1.7. Status på Multiordrer

Vil du se en status over de Multiordrer, du har arbejdet med, og om de er gået igennem, så vælg Menu > Produktstyring > Scale > Avanceret opsætning > Multiordrer.

Nederst på siden kan du se Status på Multiordrer. Klik på ”Vis” for at få hele listen med
dine Multiordrer.
Her kan du altid finde en opdateret liste over de ændringer, der er sket på det valgte
VK-nummer i selvbetjeningen.
Fra Menu i topbarren på forsiden kan du vælge Serviceinfo > Nyheder og se nyheder
om jeres TDC Scale løsning.
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11. Appendiks
11.1 Lokalnummerlængde
Lokalnumre kan have 2-6 cifre. Med TDC Scale Mobil skal lokalnumrene dog have
mindst 3 cifre.
Lokalnummeret kan oprettes sammen med en bruger, en søgegruppe eller andre
tjenester.
Du konfigurerer længden af jeres lokalnumre i Scale SystemWeb, som du går til at
vælge Menu > Produktstyring > Sdale > Scale SystemWeb.
I SystemWeb vælger du Funktioner > Opkald til lokalnummer. Du konfigurerer jeres
lokalnumre ved at vælge minimumlængde, maksimumlængde og standardlængde.
Klik på ”Anvend”, hvis du vil blive på siden, ellers på ”Ok”.

11.2 Prioriteter for opkalds-ID ved udgående opkald

Når I ringer til eksterne numre, vil der blive vist nummer på modtagerens telefon efter
denne prioriteringsliste:
Funktion

Opsat af

1

Skjul nummer

Bruger

2

Valgt Hovednummer

TDC Scale administrator

3

Valgfrit A-nummer*

Bruger

4

Direkte nummer (el. mobilnummer
ved TDC Scale mobil

Bruger

5

Hovednummer (for brugere uden
direkte nummer)

TDC Scale Administrator

* Visning af Valgfrit A-nummer og navn er afhængigt af, hvilket teleselskab, der bruges
af den, der ringes op til. Fx vil andre kunder hos TDC kunne se navnet på jeres virksomhed eller medarbejder, mens kunder hos andre teleselskaber måske kun kan se
det direkte nummer, fordi der bruges en anden teknologi.

11.3 Funktionskoder (*koder)

En række forskellige funktioner i TDC Scale kan aktiveres med funktionskode. Koderne
kan bruges af de enkelte brugere, eller bruges af en administrator til at styre opkald til
den rigtige medarbejder.
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11.3.1 Funktionskoder i Scale SystemWeb

I Scale SystemWeb kan du se, hvilke funktions-adgangskoder, der er konfigureret til
jeres løsning.
Koderne er standardkoder, som der i princippet ikke er nogen grund til at ændre ved,
med mindre brugere i jeres virksomhed har vænnet sig til bestemte koder for visse
funktioner.
Du går til funktionskoderne ved først at vælge Menu > Produktstyring > Scale > Scale
SystemWeb i Selvbetjeningen.

I Scale SystemWeb vælger du Funktioner > Funktionskoder.

11.3.2 Oversigt over konfigurerede funktionskoder i TDC Scale
Funktion

Handling

Kode

100-kortnumre

*75

Aflytning af Beskedsvar

*86

Banke på Alle kald

Aktivering

*431

Banke på Alle kald

Deaktivering

*430

Kommentar

Banke på Annuller

*70

Brugerstyringsportal

*62

Kræver Beskedsvar

Call Bridge

*15

Bruges ikke

Direkte omstilling til Beskedsvar

*55

Eskalér Opkald til Supervisor

#83

Fast viderestilling
Fast viderestilling Deaktivering
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Aktivering

*72
*73

Fast viderestilling

Forespørgsel

*21 *

Fast viderestilling til Beskedsvar

Aktivering

*211

Fast viderestilling til Beskedsvar

Deaktivering

*210

Genopkald seneste nummer

*66

Gruppesvar

*98

Hent opkald

*11

Hent parkeret opkald

*88

Individuel indtrækning

*97

Individuel indtrækning med indbrydning

*33

Kontokode pr. opkald

*71

Manglende svar-timer

*610

Notering

Deaktivering

TDC Scale Mobil funktion

Bruges ikke

*81

Noteringsmenu

*82

Parkér opkald

*68

Skjult nummer pr. opkald

*67

Sluk indikator for ventende
indtalte beskeder

*99

Telefonapparat

Aktivering

*12

TDC Scale Mobil
funktion

Telefonapparat

Deaktivering

*13

TDC Scale Mobil
funktion

Ventemusik pr. opkald

Deaktivering

*60

Viderestilling af udvalgte numre

Aktivering

*441

Viderestilling af udvalgte numre

Deaktivering

*440

Vil ikke forstyrres

Aktivering

*78

Viderestilling til Beskedsvar ved
Deaktivering
manglende svar

*410

Viderestilling til Beskedsvar ved
Aktivering
manglende svar

*411

Viderestilling til Beskedsvar ved
Aktivering
optaget

*401
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Viderestilling til Beskedsvar ved
Deaktivering
optaget

*400

Viderestilling ved manglende
svar

Aktivering

*92

Viderestilling ved manglende
svar

Deaktivering

*93

Viderestilling ved manglende
svar

Forespørgsel

*61*

Viderestilling ved optaget

Aktivering

*90

Viderestilling ved optaget

Deaktivering

*91

Viderestilling ved optaget

Forespørgsel

*67*

Vil ikke forstyrres

Aktivering

*78

Vil ikke forstyrres

Deaktivering

*79

Virksomhedopkaldsparkering

*58

Vis nummer

Aktivering

*320

Vis nummer

Deaktivering

*321

Vis nummer pr. opkald

*65

Hent opkald

*11

11.3.3 Specielle funktionskoder
- Ind-og udmelding af callcenter *300 / *301

En agent kan melde sig ind og ud af et callcenter i TDC Scale med programmet TDC
Call- center Agent, ved at ændre sig egen konfiguration på hjemmesiden scalelogin.
tdc.dk eller med app’en TDC Erhverv Assistent.
Der er dog mange situationer, hvor det er nemmere for brugeren at melde sig ind og ud
med specielle funktionskoder.
*300

indmelding i alle tilmeldte callcentre

*300

>callcenter lokalnummer< indmelding i specifik callcenter

*301

udmelding af alle tilmeldte callcentre

*301

>callcenter lokalnummer< udmelding af specifik callcenter

11.3.4 Speciel funktionskode
– Viderestilling af opkald fra en gruppe

Der findes mange situationer, hvor det er en fordel at kunne viderestille et opkald til
en søgegruppe eller et callcenter til et andet nummer – fx et eksternt nummer eller et
lokal- nummer. Det kan gøres nemt med specielle funktionskoder.
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Aktivering af viderestilling af kald til gruppe:
*302>lokalnummer gruppe<*>nummer der viderestilles til<
Eksempel:
Kald til callcenter 354 ønskes viderestillet til mobil 12345678

*302354*12345678

Dektivering af viderestilling af kald til gruppe:
*303>lokalnummer gruppe<
Eksempel:
Kald til callcenter 354 ønskes ikke mere viderestillet

*303354

11.3.5 Specielle funktionskoder – job/privat zone

Med funktionen Job/Privat Zone kan brugere med både fastnet og mobil i TDC Scale
og TDC Erhverv One selv vælge, hvornår de vil kunne kontaktes på deres direkte telefon- nummer – ”arbejdsnummeret”.
Når ”Job Zone” er aktiveret, får brugeren opkald på både sit direkte telefonnummer,
mobilnummer og lokalnummer. Når ”Privat Zone” er aktiveret, får brugeren kun opkald
på mobilnummeret.
Funktionen styrer samtidig, hvilket nummer der vises, når brugeren ringer til andre.
I ”Job Zone” vises det direkte nummer eller virksomhedens hovednummer. I ”Privat
Zone” vises mobilnummeret.
Job/Privat Zone aktiveres med specielle funktionskoder, som du kan se i oversigten.

11.4 Spærringer/Opkaldsplan

Konfiguration af rettighederne til, hvilke numre brugerne må ringe til.

11.4.1 Konfiguration af opkaldsplan for brugere i Scale SystemWeb
Normalt konfigureres opkaldsplaner for hele virksomheden under ét eller for den
afdeling, som brugerne hører til. Der kan dog være tilfælde, hvor det er nødvendigt at
tilpasse opkaldsplanen for de enkelte brugere.
I opkaldsplanen bruges disse betegnelser:
Virksomhed

Interne opkald i jeres TDC Scale løsning

Lokal

Alle opkald til eksterne numre

Opkaldsplaner kræver ikke licenser. Sådan finder du opkaldsplaner:
I selvbetjeningens venstremenu vælger du Scale SystemWeb.
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I Scale SystemWeb vælger du Opkaldsplaner > Udgående opkaldsplan.

I opkaldsplaner er ”Virksomhed” = interne opkald i jeres egen TDC Scale løsning, og
”Lokal” = alle opkald til eksterne numre.

11.4.2 Opsætning af cifferstrenge i Scale SystemWeb

Cifferstrenge bruges til at begrænse opkald i den indkommende og udgående opkaldsplan. Konfigurationen af cifferstrenge er grundlaget for opsætning af en cifferplan.
Cifferstrenge kræver ikke licenser. Sådan finder du cifferstrenge:
Start med at vælge Scale SystemWeb i Selvbetjeningens venstremenu.
I Scale SystemWeb vælger du Opkaldsplaner > Cifferstrenge.

Klik på ”Tilføj” for at opsætte en cifferstreng.

Giv cifferstrengen et navn og vælg, hvilke cifre den skal indeholde - fx 0046*.
Herefter kan du under ”Udgående Cifferplan” vælge, om der er brugere, der ikke må
ringe til personer, hvis nummer starter med 0046* (dvs. i dette tilfælde alle i Sverige).
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11.4.3 Cifferplan for brugere i Scale SystemWeb

Cifferplanen viser, hvilke numre de enkelte brugere må ringe til.
Normalt konfigureres opkaldsplaner for hele virksomheden under ét eller for den
afdeling, som brugerne hører til. Der kan dog være tilfælde, hvor det er nødvendigt at
tilpasse opkaldsplanen for de enkelte brugere.
Cifferplaner kræver ikke licenser. Sådan finder du cifferplaner:
Start med at vælge Menu > Produktstyring > Scale > Scale SystemWeb i Selvbetjeningen.

I Scale SystemWeb vælger du Opkaldsplaner > Udgående cifferplan.
Kald til callcenter 354 ønskes ikke mere viderestillet
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*303354

