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Introduktion

1.1

Om Zylinc Attendant Console
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Zylinc Attendant Console er et PC-baseret omstillingsbord med en integreret kalender samt en unik
søgefunktion, der giver en agent mulighed for både at søge på enkelte personer i virksomheden og på
tværs af virksomhedens organisation og kompetencer. Man kan derfor hurtigt finde og omstille kunden
til den medarbejder, der bedst kan håndtere opkaldet.

1.2

Manualens formål

Denne brugermanual er skrevet til agenter, der har gennemgået det anbefalede kursus i anvendelsen
af Zylinc Attendant Console. Manualens formål er at give en generel introduktion til den konkrete brug
af Zylinc Attendant Console, således at man som agent kan anvende systemet effektivt i det daglige
arbejde. Manualen dækker Zylinc Attendant Console version 5.2, men den kan også anvendes til
version 5.0 og 5.5. Bemærk, at da manualen hovedsageligt passer til version 5.2, kan enkelte afvigelser
mellem manual og program forekomme.

1.3

Sådan bruges manualen

Hvis du ønsker at komme hurtigt i gang med at benytte Zylinc Attendant Console bør du læse
kapitel 2 ”Kom hurtigt i gang”, der giver en oversigt over de vigtigste funktioner. En mere detaljeret
beskrivelse, samt en gennemgang af de øvrige funktioner i Zylinc Attendant Console, er beskrevet i
de efterfølgende kapitler.
Nedenunder finder du en beskrivelse af de forskellige typer billeder og figurer, du finder i manualen.
Figur

Forklaring
Bemærkning

Billeder i lyseblå rammer
Billeder i blå rammer

Tekst i blå rammer

Tekst i grønne rammer
Fed tekst

Bruges i afsnit til at fremhæve noget information, du skal være
opmærksom på.
Viser hvordan programmet, eller en del af programmet, ser ud.
Viser et eksempel på, hvordan man udfører en handling i programmet.
Se evt. afsnit, hvis titel starter med ”Eksempel”.
Bruges på billeder til at beskrive en del af programmet.
Eksempelvis kan der i denne slags rammer stå ”Kalender”.
Bruges på billeder til at beskrive en handling i et eksempel.
Eksempelvis kan der i denne slags rammer stå ”Åben kalenderen”.
Refererer til navne og funktioner i Zylinc Attendant Console.

Bemærk: Opkaldsfunktioner i manualen er beskrevet ud fra museklik.
De fleste opkaldsfunktioner beskrevet i manualen kan tilgås ved hjælp af tastaturgenveje. For lettere
at illustrere funktionerne er de dog generelt beskrevet med udgangspunkt i, at du klikker med musen.
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Kom hurtigt i gang

2.1

Time-komponent

6

I Time-komponenten kan du se en oversigt over alle brugere i systemet, information om disse, deres
nuværende status samt deres kalenderaftaler i kalenderoversigten. Når du markerer en bruger kan du
se yderligere information om denne i andre komponenter, såsom Kalenderdetaljer, eller du kan udføre
forskellige opkaldshandlinger, såsom at omstille et opkald til brugeren.

Time-komponent

Kalenderoversigt

Du kan skifte dagen vist i Time-komponentens kalenderoversigt med venstre og højre piletast eller ved
at vælge en anden dato i Kalender-komponenten.

2.2

Kalender

Med Kalender-komponenten kan du ændre, hvilken dag eller dage der skal vises i Time-komponentens
kalenderoversigt og i Kalenderdetaljer-komponenten.

Vælg dato i
Kalender for at
ændre viste dage i
kalenderoversigten
og
Kalenderdetaljer
Kalender
Kalenderoversigt

Copyright Zylinc 2002-2014 All rights reserved.
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Søgning

Benyt søgefeltet for hurtigt at finde en bruger. Du kan søge efter
forskellig information såsom navn, afdeling eller e-mail. Brugere,
der matcher din søgning, vil blive vist i Time-komponenten,
samtidigt med at du indtaster dine søgeord.
Tryk på Ryd for at slette alt i søgefeltet eller tryk på
Søgeindstillinger for at angive, om der skal søges i al tilgængelig
information eller kun en begrænset mængde såsom ”navn” og
”afdeling”.

2.4

|

Søgeindstillinger

Søgefelt

Ryd

Send besked

Brug Send besked for at sende e-mails eller sms’er. Hvis du specifikt ønsker at sende en telefonbesked
kan du trykke på teksten Autotekst i vinduet, mens du har et opkald i gang, for at få felter frem til dette
formål, hvor du kan udfylde navn, telefonnummer, firma og hvad opkaldet drejer sig om.
Du kan åbne Send besked ved at trykke på knappen i dockinglinjen eller gennem menuen Handlinger.

2) Vælg hvilken type besked du vil sende.

1) Åben Send besked

3) Udfyld de relevante
felter

Tryk på Autotekst
hvis du vil sende en
telefonbesked.

4) Afslut ved at trykke Send

2.5

Grundlæggende opkaldshåndtering

I de efterfølgende afsnit gennemgås de mest almindelige funktioner til at håndtere et opkald. Se kapitel
5 for en gennemgang af alle funktioner vedrørende opkaldshåndtering.

8
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2.5.1

Besvar og afslut opkald

3) Tryk på Læg
på for at afslutte
samtalen.
1) Vælg det
opkald du ønsker
at besvare.

2.5.2

2) Tryk på
Besvar.

Foretag opkald

Du kan foretage et udgående opkald på to forskellige måder. Begge måder beskrives nedenunder.

2) Tryk på Ring.

1) Indtast et nummer i telefonnummerfeltet.
Hvis jeres system kræver, at udgående opkald angives
med foranstillede tal eller tegn, fx ”0”, så husk også at
indtaste disse.

1) Tryk på det nummer i Time-komponenten du vil ringe op til.

Copyright Zylinc 2002-2014 All rights reserved.
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2.5.3

Sæt opkald på hold

2) Tryk på Fortsæt for at
genoptage samtalen.

1) Tryk på Hold.

2.5.4

Omstilling uden præsentation

Ligesom i afsnit 2.5.2 kan du også omstille til et indtastet eller valgt nummer i Time-komponenten.

1) Indtast et nummer i telefonnummerfeltet.

2) Tryk på Omstil.

Hvis jeres system kræver, at udgående opkald angives
med foranstillede tal eller tegn, fx ”0”, så husk også at
indtaste disse.

1) Tryk på det nummer i Time-komponenten du vil omstille til.

|
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2.5.5

Omstilling med præsentation

1) Ring op til den, du vil
omstille opkaldet til, enten ved
at indtaste et nummer eller
vælge brugeren i Timekomponenten og trykke Ring.

Skift lader dig vælge, hvilket
opkald der er på hold, hvis du
får behov for at skifte mellem
opkaldene.

Copyright Zylinc 2002-2014 All rights reserved.

Du kan kun omstille,
hvis du har et aktivt
indgående opkald.

2) Når dit udgående opkald er blevet
besvaret af modtager, tryk på Omstil for
at koble de to opkald sammen.
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Opstart

Zylinc Attendant Console kræver som udgangspunkt blot, at du starter programmet og venter på at
det åbner. Så er det klar til brug. Afhængigt af dine programindstillinger og antal installerede Zylincprodukter kan login-proceduren, der er beskrevet nedenunder, dog afvige.

3.1

Login-procedure

I de følgende afsnit gennemgås samtlige trin, du kan møde under opstart af programmet, nævnt i den
rækkefølge de kan optræde i.
Bemærk: Login-proceduren kan tilpasses.
Opstarten kan tilpasses under Indstillinger. Fx kan du vælge, om programmet altid eller aldrig skal
vise login-skærmen. Se afsnit 11.4 for flere detaljer.

3.1.1

Indlæsning af program

Når du åbner Zylinc Attendant Console vil du se
indlæsningsbilledet vist til højre. Afhængigt af dine
indstillinger vil du efterfølgende få vist login-skærmen (se
afsnit 3.1.2 nedenunder) eller være klar til brug af
programmet.
Du kan altid manuelt vælge at gå til login-skærmen ved at
holde Ctrl-tasten nede, mens du ser indlæsningsbilledet,
selv hvis programmet ellers ville starte normalt op.

3.1.2

Login-skærmen

Du møder login-skærmen, hvis det enten er sat op i dine
indstillinger, hvis du holdt Ctrl-tasten nede under indlæsning
(se afsnit 3.1.1) eller hvis din bruger ikke kunne genkendes
af systemet.
Windows autentificering vil forsøge at logge dig ind ved
at bruge din brugerkonto i Windows.
Manuelt login lader dig logge ind med en e-mail og en
adgangskode, der som standard er ordet password. Brug
denne mulighed, hvis Windows autentificering fejler, eller
hvis du ønsker at logge ind som en anden bruger.

3.1.3

Brugerniveau

Du kan kun se vinduet Brugerniveau, hvis du har
administratorrettigheder. Du vil derfor kun få vist vinduet til
højre efter login-skærmen, hvis du kan logge ind som
administrator og hvis du derudover holdt Ctrl-tasten nede
under programindlæsning (se afsnit 3.1.1) eller har valgt at
vise det altid under opstart gennem Indstillinger. I vinduet
kan du vælge, om du vil logge ind som en normal bruger
eller som administrator. En administrator har som regel
adgang til flere programfunktioner og kan ændre andre
brugeres programopsætning.

12
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Bemærk: Benyt kun Administrator-niveauet hvis du skal ændre opsætning.
Da du som administrator kan ændre alle medarbejderes programopsætning, bør du altid logge ind
på normalt brugerniveau, medmindre du specifikt ønsker at foretage ændringer i programmet, der
skal gælde for alle.

3.1.4

Vælg profil

Efter du har logget ind, kan du blive bedt om at vælge en
programprofil, hvis du har flere Zylinc-produkter installeret
på din computer. Du ser derfor kun denne boks, hvis dette
er tilfældet.
Da denne manual er skrevet til Zylinc Attendant Console,
bør du vælge den profil, der åbner dette program. Kontakt
din systemadministrator, hvis du er i tvivl om, hvilken profil
du skal vælge.
Zylinc Attendant Console vil herefter åbne og være klar til
brug.

3.2

Free Seating

Du bliver kun spurgt til Free Seating såfremt denne løsning
anvendes af jeres virksomhed. I så fald vil du se vinduet til
højre lige efter programmet er indlæst færdigt. Free
Seating tillader dig at bruge Zylinc Attendant Console
med forskellige telefoner, så du ikke behøver sidde ved den
samme telefon, hver gang programmet bruges.
Hvis I benytter Free Seating er det derfor nødvendigt at
angive, hvilken telefon du sidder ved, når du åbner
programmet. Efter opstart vil du kunne vælge dette ved at
trykke på et navn i det vindue, der dukker op. Herefter kan
Zylinc Attendant Console anvendes.

Copyright Zylinc 2002-2014 All rights reserved.
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Programmets struktur

Dette kapitel giver dig en introduktion til de forskellige dele af Zylinc Attendant Console. Formålet er
at give dig en oversigt over, hvad programmet kan og indeholder.

4.1

Hovedvinduet

Menuer

Indgående opkald

Agentoverblik

Brugerdetaljer

Værktøjslinje

Aktive opkald

Søgefelt

Time-komponent

Statuslinje

Køoverblik

Dockinglinje

Omstillinger

Kalenderdetaljer

Hovedvinduet, der er vist på ovenstående billede, er det første du ser, når du er logget ind i Zylinc
Attendant Console. Det er fra dette vindue, du håndterer opkald, tjekker status på dine kollegaer eller
holder øje med dine køer.
Gennem Hovedvinduet kan du se eller åbne komponenter, der hver repræsenterer noget funktionalitet
i Zylinc Attendant Console. Eksempelvis kan du i én komponent se andre brugeres aftaler, mens du i
en anden kan se dine indgående opkald. I de følgende afsnit får du en kort introduktion til alle
komponenter, menuer og øvrige dele af programmet.

14
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4.2

Menuer

Menuerne giver dig adgang til de fleste funktioner i Zylinc Attendant Console.
gennemgås indholdet kort i de forskellige menuer.

4.2.1

Nedenunder

Filer

I menuen Filer kan du, udover at afslutte programmet, åbne Indstillinger, Time-præferencer og se
Opkaldshistorik.
I Indstillinger kan du ændre programopførsel såsom ændre ringetone og oprette genveje (se afsnit 11),
hvor Time-præferencer lader dig ændre, hvordan Time-komponenten skal se ud (se afsnit 10.2). Under
Opkaldshistorik kan du se opkald, du har håndteret, samt ringe op til disse (se afsnit 5.4).

4.2.2

Handlinger

I menuen Handlinger kan du finde flere forskellige funktioner, der er mulige at udføre på en bruger.
Eksempelvis kan du gennem denne menu sende beskeder til en bruger eller oprette fravær. Se en
beskrivelse af alle funktioner i kapitel 8 samt afsnit 5.2 for en beskrivelse af funktionen Administrer
køer.

4.2.3

Layouts

Her kan du ændre, hvilket layout der skal anvendes i Hovedvinduet, dvs. hvordan programmet skal se
ud. Du kan læse mere om de specifikke layouts i afsnit 10.1.

4.2.4

Hjælp

I menuen Hjælp kan du finde forskellig information om og hjælp til programmet.
Hjælp åbner en hjælpeside, der typisk er en online version af denne manual, mens
Administrationsportal og Statistikportal hver åbner et browservindue, hvor du kan logge ind på den
respektive portal, såfremt du har adgang.
For at se en liste over genveje i Zylinc Attendant Console kan du vælge Genveje, mens Vis/Skjul
genveje under knapper gør det muligt at få skjult eller vist genvejstaster under hver af knapperne på
værktøjslinjen.

Genveje under knapperne er skjult

Genveje under knapperne er vist

Du kan se information om den udgave af Zylinc Attendant Console, du kører lige nu, ved at vælge
Om. Her kan du også rapportere fejl ved at vælge Rapportér Problem og en mail åbnes herefter i dit
mailprogram med information, som kan hjælpe din systemadministrator.

Copyright Zylinc 2002-2014 All rights reserved.
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Indgående opkald

I Indgående opkald kan du se alle opkald, der venter i kø i jeres system, samt information om disse
opkald. Dette kan være, hvor længe de har ventet i kø, hvem de ringer til, eller status for opkaldet.
Læs mere om indgående opkald i afsnit 5.1.2.

4.4

Værktøjslinje

I venstre side af værktøjslinjen er der et felt, hvor du kan indtaste et telefonnummer, du ønsker at ringe
op til. Til højre for dette er en række tilstandsafhængige knapper, der f.eks. lader dig besvare, omstille
eller afslutte opkald.

4.5

Køoverblik

Køoverblik giver dig statusinformation for samtlige køer, du er agent for. Som standard kan du se
antallet af opkald i køen, køens nummer, køens navn og hvilke agenter der besvarer opkald fra køen.
Du kan læse mere om Køoverblikket i afsnit 5.2.

4.6

Dockinglinjen

I kanten af Zylinc Attendant Console finder du dockinglinjen. Her kan du få hurtig adgang til øvrige
komponenter og vinduer, der ikke er vist permanent i dit nuværende layout. Tryk på knappen der svarer
til den funktion eller information du ønsker at tilgå, og det ønskede vindue vil ”folde ud”, så du kan bruge
det. Tryk på knappen igen for at skjule vinduet. I de næste afsnit gennemgås de komponenter, du oftest
kun finder i dockinglinjen.

4.6.1

Kalender-komponenten

Kalender-komponenten viser det nuværende tidspunkt og dato, og
den tillader dig at vælge, hvilken dag eller hvilke dage du vil have vist
i Time-komponenten og Kalenderdetaljer. Den nuværende dato er
markeret i en firkant, og den eller de dato(er) som Time-komponenten
viser, er farvet orange. Du vælger en dato ved at klikke på den. For
at skifte, hvilken måned der vises, kan du klikke på de små pile på
højre og venstre side af måneden angivet over kalenderen.
Over Kalenderen er en række knapper, du kan bruge til at vælge, om
der i Time-komponenten og Kalenderdetaljer skal vises én dag, flere
dage, en uge, to uger eller en måned ad gangen.
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4.6.2

Grupper

Grupper lader dig styre om alle brugere i systemet skal vises i Time-komponenten eller om du kun vil
se en delmængde af disse brugere. Hvilke grupper du kan se afhænger primært af virksomhedens
opsætning. Eksempler på gruppering af brugere kan være på baggrund af deres afdeling eller
kompetencer. Du kan også lave dine egne grupper og endda oprette dine egne brugere. Se kapitel 9
for yderligere information.

4.7

Agentoverblik

I komponenten Agentoverblik kan du se, hvilke andre agenter
der besvarer opkald fra en eller flere køer, som du også
besvarer opkald fra. Du kan desuden se om deres telefon er
optaget eller ej og om de modtager opkald manuelt (”M”),
automatisk (”A”) eller er i tilstanden Følg mig (”F”). Se afsnit
5.1.1 og 5.3.11 for at læse mere om disse tilstande.
Hver agent er tildelt én af de tre følgende roller: Primær, Sekundær eller Standby. Primære og
Sekundære agenter er dem, der besvarer opkald fra køen som udgangspunkt, mens Standbyagenter kun modtager opkald, hvis køens belastning overskrider en grænse, som er defineret af jeres
systemadministrator.

4.8

Aktive opkald

Under Aktive opkald bliver dine
igangværende opkald vist sammen med
information om disse. Du kan højst have 1
indgående og 1 udgående opkald aktivt
samtidigt. Når du har et opkald i gang, kan
du ikke besvare nye indgående opkald, før
alle aktive opkald er afsluttet eller parkeret.
Læs mere om Aktive opkald i afsnit 5.1.4.

4.9

Indgående opkald
vises øverst
Udgående opkald
vises nederst

Omstillinger

I Omstillinger kan du se en oversigt over 1) de senest
omstillede opkald, 2) de opkald der er sat til at vente og 3)
parkerede opkald. Et omstillet opkald, eller et opkald der
venter, vil være synligt i dette vindue, indtil det er blevet
besvaret af modtageren. Parkerede opkald vil forblive synlige,
indtil samtalen genoptages eller den, der er blevet parkeret,
lægger på.

4.10

Brugerdetaljer

Brugerdetaljer viser dig detaljeret information om en bruger markeret i Time-komponenten. Læs mere
om Brugerdetaljer i afsnit 6.2.

4.11

Søgefeltet

Med søgefeltet kan du hurtigt finde en specifik bruger. Indholdet af Time-komponenten vil blive filtreret
alt efter din søgning således, at kun brugere, der matcher søgningen, bliver vist. Du kan søge inden for
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næsten alle kategorier, fra navn og telefonnummer til adresse eller afdeling. Du kan læse mere om
søgefunktionen i kapitel 7.

4.12

Time-komponenten

Time-komponenten er din primære kilde til information om andre brugere. Når du markerer en bruger i
denne komponent, kan du se yderligere info om vedkommende i komponenterne Kalenderdetaljer og
Brugerdetaljer. Værktøjslinjen fremhæver de relevante opkaldsfunktioner og du kan højreklikke for at
få en oversigt over øvrige programhandlinger, du kan udføre på brugeren. Hvis du har vist kolonnen
kaldet Kalender i Time-komponenten kan du se en kalenderoversigt, der gør det muligt for dig at
sammenligne forskellige brugeres kalendere. Læs mere om Time-komponenten i afsnit 6.1.

4.13

Kalenderdetaljer

I Kalenderdetaljer kan du se, om en bruger har nogen igangværende aftaler, hvornår på dagen de er
ledige og oprette aftaler for dem. Du kan læse mere om Kalenderdetaljer i afsnit 6.3.

4.14

Statuslinje

I bunden af Zylinc Attendant Console finder du en statuslinje. Til venstre vises midlertidige beskeder,
fx ”Opretter forbindelse…”, mens du helt til højre kan se generel information.

4.14.1

Vist information på statuslinjen

Den generelle information vist på statuslinjen nederst til højre indeholder 5 forskellige typer information:
Forbindelsesstatus, antal opkald, antal aktive agenter, status/tilstand og dato.
Forbindelsesstatus

Opkald der
venter

Aktive
agenter

Din Status
eller Tilstand

Dato

Ikonet med de to kabler angiver din forbindelsesstatus. Hvis de er forbundet, er alle forbindelser oprettet,
mens de ikke er forbundet, hvis en eller flere forbindelser ikke er oprettet. Du kan dobbeltklikke på ikonet
for at åbne Forbindelsesstatus-vinduet, der beskrives i næste afsnit.
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Antallet af opkald samt antallet af aktive agenter giver dig en permanent oversigt over den nuværende
opkaldssituation.
Såfremt din Status er sat til aktiv, vil du kunne se din nuværende Tilstand på statuslinjen, hvilket
beskriver, hvordan du pt. modtager opkald. Hvis din Status er andet end aktiv, vil du i stedet se din
Status. Du kan ændre både Tilstand og Status gennem menuen Handlinger og læse mere om disse
i afsnit 5.1.1.

4.14.2

Forbindelsesstatus

Som beskrevet ovenfor åbner du vinduet Forbindelsesstatus
ved at dobbeltklikke på ikonet med de to kabler. Her kan du se
status for, samt aktivere og deaktivere de forskellige
forbindelser som bruges af Zylinc Attendant Console. Som
udgangspunkt bør alle forbindelser være forbundet. Du bør
derfor kontakte din systemadministrator, hvis én eller flere
forbindelser ikke er oprettet.
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Når du modtager et indgående opkald i Zylinc Attendant Console med tilstand sat til Manuel, vil du
først kunne se det under Indgående opkald. Ved at besvare opkaldet vil det herefter havne under
Aktive opkald. Hvis et opkald omstilles til en kollega, eller hvis det er blevet parkeret eller noteret, vil
du kunne se dets status i komponenten Omstillinger. Her vil det blive, indtil modtageren besvarer
opkaldet eller det indgående opkald selv lægger på. Hvis du ikke omstiller opkaldet og blot lægger på,
vil det ikke vises under Omstillinger.
Ved at trække et parkeret eller omstillet opkald tilbage, vil dette igen havne i Aktive opkald. Hvis et
omstillet eller noteret opkald fejler, f.eks. fordi modtageren aldrig besvarede opkaldet, vil det i stedet
havne under Indgående opkald. Hvis en omstilling lykkes, vil du kunne se dette på opkaldets status i
Omstillinger og opkaldet vil kort efter forsvinde fra komponenten. De forskellige måder, hvorpå et
opkald kan bevæge sig gennem komponenterne på i Manuel tilstand, kan ses opsummeret på billedet
nedenunder.

Opkald der skal besvares.

1) Opkald besvares.

Omstilling
fejler.
2) Opkald omstilles.
3) Opkald trækkes tilbage.

Hvis du i stedet for Manuel tilstand benytter Automatisk, vil du automatisk få tildelt nye opkald direkte
til Aktive opkald vinduet, så du ikke skal vælge dem fra Indgående opkald. Dette gælder både nye
opkald til besvarelse samt opkald, der fejler. Læs mere om Manuel og Automatisk tilstand i afsnit 5.1.1.
Som hjælp til bedre at kunne overskue opkaldssituationen og hvor travlt de øvrige agenter har, kan du
desuden benytte komponenterne Køoverblik og Agentoverblik. Afhængigt af det valgte layout kan
disse komponenter enten være vist eller skjult i dockinglinjen.

5.1.1

Status og Tilstand

Den grundlæggende forskel på din status og tilstand er, at din Status er afgørende for om du kan
besvare opkald, mens din Tilstand afgør hvordan du kan besvare opkald. I alt er der tre Statusmuligheder kaldet Aktiv, Inaktiv og Offline og to muligheder for Tilstand kaldet Manuel og
Automatisk. Ud over de tre nævnte statusser findes der også en status kaldet Kunne ikke kontaktes
som er en særlig status systemet kan sætte dig til.
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Status

Afgør om du kan besvare opkald

Aktiv

Du er klar til at modtage og besvare opkald.

Inaktiv

Med denne status lader du dine kollegaer se, at du ikke er klar til at
behandle opkald og såfremt din Tilstand er sat til Automatisk, vil du ikke
få tildelt nogen opkald. Du kan dog stadig se alle opkald, der venter og du
kan derfor godt vælge at besvare et opkald, såfremt du aktivt markerer et
under Indgående opkald og trykker Besvar.

Offline

Al funktionalitet vedrørende telefoni er afbrudt, så du hverken kan se
opkald, køer, andre agenter eller ringe ud. Andre agenter kan heller ikke se
dig, når du har denne status. Du kan dog stadig benytte de øvrige
komponenter i programmet såsom Time-komponenten og Send besked.

Kunne ikke kontaktes
(sættes automatisk af
systemet)

Du bliver sat til denne status, hvis systemet ikke kunne kontakte dig. Dette
sker typisk ved, at du ikke besvarede et opkald du fik tildelt, men det kan
også skyldes problemer, såsom at der ikke er forbindelse til din telefon. Du
kan se årsagen til, hvorfor du blev sat i denne status, ved at kigge på
Statuslinjen i bunden af Hovedvinduet, hvor der eksempelvis vil stå
Kunne ikke kontaktes (Ubesvaret opkald).
Når du er i denne status vil du have de samme funktioner til rådighed, som
når du er Inaktiv og du vil derfor ikke modtage opkald. Forskellen er, at du
i denne status kan blive sat til enten at være Aktiv eller Offline af
programmet efter et stykke tid. Hvis du ikke besvarede et opkald, får du
dermed enten en ny chance for at besvare opkald, hvis du skulle glemme
at skifte status tilbage til Aktiv eller også sikres det, at du ikke betragtes
som online, før du er klar igen. Hvilken status du sættes til afhænger af
jeres opsætning.

Bemærk: Vær opmærksom, når du skifter status.
Hvis du er den sidste agent, der er Aktiv og skifter til Inaktiv eller Offline, kan din
systemadministrator have valgt at køen skal lukke, da der ikke er nogen klar til at besvare opkald,
og eventuelle nye opkald vil blive afvist.
For tilstande kan du se, hvilken tilstand du er logget ind i ved at se på statuslinjen eller ved at åbne
menuen Handlinger, vælge Tilstand og se den aktiverede tilstand der. Samme sted i menuen kan du
også ændre din tilstand.
Tilstand

Afgør hvordan du kan besvare opkald

Manuel

Opkald besvares ved at markere et opkald i komponenten Indgående
opkald og herefter trykke Besvar.

Automatisk

Du får automatisk tildelt et opkald og behøver derfor ikke vælge noget under
Indgående opkald. Du skal blot trykke Besvar, når du får et opkald tilbudt
i Aktive opkald. Dette betyder dog også, at du ikke selv kan vælge, hvilket
opkald i køen du vil besvare. Hvis du får behov for at vælge et specifikt
opkald fra køen skal du enten gå i Manuel tilstand eller ændre din status til
Inaktiv, hvilket også giver dig mulighed for selv at vælge opkald.
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Automatisk tilstand

1) Tryk på Besvar.

Opkald automatisk tildelt.

I komponenten Agentoverblik kan du se, hvilken status og tilstand alle agenter, du deler en kø med,
har. ”M” står for Manuel tilstand, ”A” står for Automatisk tilstand og ”F” står for den særlige tilstand
Følg mig, hvor opkald bliver sendt videre til et andet nummer til besvarelse. Læs mere om denne tilstand
i 5.3.11.

5.1.2

Indgående opkald

Indgående opkald giver dig et overblik over alle indgående opkald i dine køer. Ved at højreklikke på
bjælken med kolonnenavne kan du vælge, hvor mange kolonner med information du vil have vist, såsom
Status, Ventetid og Kø. Hvis du er i Manuel tilstand eller har status Inaktiv i Automatisk tilstand kan
du besvare et opkald ved at markere det i denne komponent og trykke Besvar. Som udgangspunkt er
det første opkald automatisk markeret, så du kun behøver at vælge opkald i komponenten, hvis du
ønsker at besvare et andet opkald. På billedet nedenunder ses et eksempel med tre indgående opkald,
hvor det øverste er markeret.

Blandt kolonnemulighederne finder du bl.a. de tre kolonner Historik, Info og Note hvor du kan se
uddybende information om opkaldet. Historik viser, hvilken agent der sidst håndterede opkald fra dette
indgående nummer, Info viser eventuel information jeres system måtte have vedrørende opkaldet,
mens Note viser noter andre agenter har vedhæftet opkaldet.
Bemærk: Visse kolonner kan være skjult i jeres opsætning.
Jeres systemadministrator kan have skjult visse kolonner i jeres opsætning af Zylinc Attendant
Console. Det er derfor ikke sikkert, du kan få vist alle kolonner beskrevet i denne manual.
Under kolonnen Ventetid er det muligt at se, om opkaldet overholder køens servicemål ved at se på,
om der henover ventetiden er tegnet en rød stribe. Når et nyt opkald kommer ind vil kolonnen langsomt
blive farvet gul efter et stykke tid. Hvis opkaldet har ventet så længe, at servicemålet er i fare for at blive
overskredet, vil kolonnen langsomt skifte fra gul til rød som vist på næste billede. Hvis kolonnen bliver
helt rød er servicemålet for køen blevet overskredet.
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Nyt opkald

Servicemål i fare

Servicemål næsten
overskredet

Servicemål
overskredet

Indgående opkald kan opdeles i tre forskellige typer: Dine opkald, andres opkald og alles opkald. Dine
opkald er opkald specifikt til dig, andres opkald er opkald som specifikt er til en anden agent, mens alles
opkald er opkald, som kan besvares af alle agenter.

5.1.2.1

Dine opkald

Hvis et opkald i kø specifikt er til dig, er der ingen andre, der kan besvare det. Dette indikeres ved at
opkaldsinformationen er skrevet med fed og alle andre opkald er blevet grå. Hvis du ikke besvarer
opkaldet, vil det efter et stykke tid blive gjort tilgængeligt for alle, så alle øvrige agenter også kan besvare
det. Typisk vil du kun modtage opkald specifikt til dig, hvis andre omstiller et opkald til dig eller hvis en
omstilling fejler.

Opkald specifikt til dig. Teksten skrives
med fed og andre opkald farves grå.

5.1.2.2

Hvis du ikke besvarer opkaldet, vil det efter et stykke
tid blive vist som normalt og kunne besvares af alle.

Andres opkald

Der er to faktorer, der er afgørende for, om du kan se andres opkald: 1) Jeres systemadministrator skal
have tilladt, at I kan besvare hinandens opkald og 2) du kan kun se opkald for agenter, der sidder i
Automatisk tilstand. Hvis førnævnte faktorer er opfyldt, kan du vælge at besvare en anden agents
opkald på lige fod med andre indgående opkald, hvis du ser, de har et opkald liggende klar til besvarelse.
Andres opkald er indikeret ved at der i Status-kolonnen står ”Omstiller… (agentens navn)” ud for
opkaldet.

Opkald til en specifik agent

Opkald henvendt til alle agenter
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Alles opkald

Indgående opkald, der kan besvares af alle, er indikeret ved hverken at være skrevet med fed eller have
Omstiller stående i Status-kolonnen. Denne type opkald kan være farvet grå, hvis du har opkald
specifikt til dig, men det er stadig muligt for dig at vælge og besvare disse opkald.

5.1.3

Udgående opkald

Der er to primære måder at foretage et udgående opkald på: Enten ved at indtaste et telefonnummer i
telefonnummerfeltet i værktøjslinjen eller ved at trykke på et telefonnummer i Time-komponenten. Hvis
en bruger har to telefonnumre tilknyttet, eksempelvis et kontornummer og et mobilnummer, er det muligt
for dig at vælge, hvilket et af numrene du vil ringe til, ved at trykke på det. Hvis du selv indtaster et
nummer skal du huske at indtaste evt. foranstillede tal eller tegn, såsom ”0”, hvis jeres system kræver
det.

Tre måder at angive nummer på:

Vælg et nummer i Timekomponenten ved at
trykke på det.

5.1.4

Hvis en bruger har flere
numre, kan du vælge, hvilket
nummer du vil markere.

Du kan også indtaste et
nummer i stedet for at
vælge et.

Aktive opkald

Aktive opkald giver dig et overblik over dine aktive telefonsamtaler, dvs. den du i øjeblikket taler med
og et eventuelt opkald på hold. Indgående opkald er altid placeret i den øverste del af Aktive opkald,
mens udgående altid er i den nederste del.
Du kan maksimalt have ét indgående opkald og ét udgående opkald ad gangen i Zylinc Attendant
Console. Hvis du allerede har et opkald i gang er det ikke muligt for dig at besvare nye indgående
opkald. Dette gælder, uanset om det er et indgående eller udgående opkald du er i gang med at
håndtere. I tilfælde af at du har et aktivt opkald i gang og får behov for at besvare et nyt indgående
opkald, kan du, som alternativ til at lægge det aktive opkald på, i stedet parkere det.
Ved indgående opkald kan du se en historik for opkaldet, siden det kom ind i kø. Dette gøres ved at
trykke på historikknappen til højre i Aktive opkald. Hvis opkaldet undervejs i forløbet har oplevet fejl,
såsom omstillinger der ikke lykkedes, vil disse være fremhævet under historikknappen.
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Historik
Indgående opkald
vises øverst

Fejlbeskeder

Udgående opkald
vises nederst

Under Historik kan du, ud over opkaldets historik, se de sidste tre agenter, der har behandlet opkaldet,
hvis I tidligere har modtaget opkald fra det indgående opkalds nummer. Såfremt andre agenter har
vedhæftet en note til opkaldet, kan du læse den i dette vindue eller du kan skrive og vedhæfte din egen
note.

Tidligere agenter
der har besvaret
opkald fra dette
nummer
Hvis en agent
tidligere har omstillet
opkaldet, vil
modtagernummeret
stå i parenteser.

Historik

Vedhæftede noter

Skriv note

Gem eller fortryd en
note du har skrevet

5.1.5

Omstillede opkald

Der findes tre typer omstillinger: Omstilling uden præsentation, omstilling med præsentation og
omstilling til en anden agent. Du kan først omstille et opkald, når du har besvaret det, uanset typen af
omstilling.
Omstilling uden
præsentation

Forudsætning: Du har et indgående opkald, der ikke er på hold, og ingen
udgående opkald.
Omstil opkaldet til en anden person uden først at ringe op til denne.
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Forudsætning: Du har et indgående og et udgående opkald, hvor det ene
er på hold.
Foretag et udgående opkald, mens du håndterer det indgående opkald, og
omstil opkaldet til den person, du har ringet til.

Omstilling til en anden
agent

Forudsætning: Du har et indgående opkald, der ikke er på hold, ingen
udgående opkald og mindst én anden agent er logget ind.
Denne type omstilling svarer til måden du omstiller uden præsentation.
Forskellen består i, at i stedet for at indtaste et nummer eller vælge en
bruger i Time-komponenten skal du vælge en agent under Agentoverblik,
hvormed opkaldet lægges i denne agents kø. For denne type omstillinger
er det ikke muligt at trække et opkald tilbage.

For omstilling med og uden præsentation kan du se det omstillede opkald i komponenten Omstillinger.
Her kan du følge med i, om din omstilling lykkes eller fejler, eksempelvis fordi opkaldet ikke bliver
besvaret. For omstillinger uden præsentation kan du også trække opkaldet tilbage med knappen Træk
tilbage, hvis du skulle begå en fejl. Dette kræver dog, at du ikke allerede har et aktivt opkald i gang.
Hvis du prøver at omstille et opkald uden præsentation, hvor modtageren er optaget, vil din omstilling
fejle med det samme. I stedet kan du vælge at sætte opkaldet til at vente på, at modtageren er ledig
ved at trykke på knappen Noter. Ligesom ved en omstilling kan du trække opkaldet tilbage igen med
Træk tilbage. Modsat en omstilling uden præsentation kan kunden selv vælge at returnere til køen, hvis
de ønsker dette, når du bruger Noter i stedet for.

5.1.6

Opkaldsikoner

Både i Indgående opkald, Aktive opkald og Omstillinger kan du se en række ikoner brugt til at
beskrive et opkalds status. Ved at se på disse ikoner kan du afgøre, om et opkald eksempelvis er nyt,
fejlet eller i gang med at blive omstillet. Nedenunder gennemgås alle status-ikoner for opkald.
Nyt opkald:
Nyt opkald venter på at blive besvaret.
Nyt opkald fra anden kø:
Nyt opkald, som oprindeligt kom fra en anden kø, venter på at blive besvaret.
Omstilling:
Opkaldet er i gang med at blive omstillet. Opkaldet kan stadig manuelt trækkes tilbage.
Opkald trukket tilbage:
En omstilling blev afbrudt, da opkaldet blev trukket tilbage af en agent.
Omstilling færdig:
Opkaldet er blevet omstillet.
Omstilling fejlet:
Omstillingen af opkaldet fejlede, eksempelvis fordi det ikke blev besvaret.
Opkald venter:
Opkaldet er sat til at vente hos en person, der i øjeblikket er optaget.
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Opkald, sat til at vente, vender tilbage:
En kunde har valgt at vende tilbage til dig i stedet for at vente yderligere.
Opkald, sat til at vente, trukket tilbage:
Et opkald, sat til at vente, blev afbrudt, da det blev trukket tilbage af en agent.
Opkald, sat til at vente, er blevet besvaret:
Opkaldet ventede, men er nu blevet besvaret af modtageren.
Opkald, sat til at vente, er fejlet:
Et opkald, sat til at vente, fejlede og blev afbrudt, eksempelvis fordi der gik for lang tid.
Parkeret opkald:
Opkaldet er parkeret, og kan genoptages når du ikke har nogen aktive opkald.

5.2

Køoverblik

I komponenten Køoverblik kan du se alle de køer, du i øjeblikket modtager opkald fra. Her kan du også
se, hvilke andre agenter der besvarer opkald og om de er primære, sekundære eller standby på en kø.
Hvis du har valgt at vise kolonnen Grænse kan du se, hvor mange opkald en kø i alt kan rumme. Hvis
der ikke er nogen opkaldsgrænse på en kø, vil der stå ”0” i denne kolonne. Hvis en kø har en
opkaldsgrænse, vil kolonnen Antal gradvist blive farvet, når opkald ligger og venter. Jo tættere køen er
på at blive fyldt, desto mere af kolonnen vil være farvet og farven vil skifte fra gul til rød.

Ingen opkald venter.

Når køen begynder at blive
fyldt, vil kolonnen Antal blive
udfyldt med en farve.

Farven vil langsomt blive rød
og dække mere af kolonnen,
når køen er ved at være fyldt.

Hvis der er køer, du ikke ønsker at modtage opkald fra, kan du åbne Administrer køer fra menuen
Handlinger. Her kan du krydse af, hvilke køer du ønsker at besvare opkald fra. Vær dog opmærksom
på, at hvis du har fravalgt en kø, vil den ikke blive vist under Køoverblik og du kan derfor ikke se, hvor
mange opkald der ligger i denne kø.
Hvis I har valgt i jeres system at hver kø skal have sin egen farve, vil køens navn have en farve lagt
henover, så den er nemmere at genkende i oversigten. Farven for køen vises i komponenterne
Køoverblik, Indgående opkald og Aktive opkald.

5.3

Opkaldsfunktioner

Over Indgående opkald finder du en værktøjslinje med tilstandsafhængige knapper, du kan bruge til at
håndtere opkald. I dette afsnit vil disse knapper blive beskrevet.
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Numerisk tastatur
Hvis du får brug for at indtaste tal eller symboler undervejs i en samtale,
eksempelvis ved udgående opkald, kan du benytte det Numeriske Tastatur.
Du åbner Numerisk Tastatur ved at trykke på knappen helt til venstre på
værktøjslinjen, hvorefter du vil se tastaturet vist på billedet. Bemærk, at du kun
kan åbne det numeriske tastatur, hvis du har et aktivt opkald i gang.

5.3.2

Ring
Benyt Ring når du skal foretage et udgående opkald. Hvis et telefonnummer
er indtastet i telefonnummerfeltet, vil du ringe op til dette nummer, ellers ringes
der til den bruger, der er markeret i Time-komponenten. Du finder
telefonnummerfeltet til venstre for knappen Ring.

5.3.3

Besvar
Tryk på Besvar, når du vil besvare et indgående opkald. Du besvarer som
udgangspunkt det markerede opkald i Indgående opkald, men hvis du ikke
har markeret noget, vil du besvare det øverste opkald. Hvis du er i Automatisk
tilstand vil Besvar besvare det opkald, der tilbydes i Aktive Opkald.

5.3.4

Hold, Fortsæt og Skift
Hvis du vil sætte en samtale på Hold, altså pause den, skal du trykke på
knappen Hold. Vær opmærksom på, når du har to aktive opkald, at du kun
kan have et opkald på hold ad gangen. Hvis du har et opkald på hold skifter
denne knap navn til Fortsæt, der vil aktivere det holdte opkald igen. Har du to
aktive opkald, vil knappen hedde Skift og den lader dig nu bytte om på
opkaldene, så det aktive opkald bliver sat på hold, mens det holdte opkald
bliver aktiveret.

5.3.5

Omstil
Brug knappen Omstil for at omstille et opkald. Hvis du både har et indgående
og et udgående opkald, vil Omstil stille dit indgående opkald om til det
udgående. Hvis du kun har et indgående opkald, vil Omstil sende opkaldet
videre til den person, der er markeret i Time-komponenten. Han eller hun vil
modtage opkaldet som et indgående opkald på sin telefon. Hvis personens
telefon er viderestillet, vil du blive spurgt om du ønsker at bryde gennem
viderestilling. Svar ”ja” for at omstille til den valgte person, ”nej” for at følge
personens viderestilling og ”annuller” for at annullere omstillingen og beholde
opkaldet på din telefon.

5.3.6

Læg på
Når du er færdig med en samtale, kan du trykke på Læg på for at afslutte den.
Hvis du har to aktive opkald i gang, vil du afslutte det opkald, der ikke er på
hold.
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5.3.7

Noter
Hvis den kollega, du ønsker at omstille en samtale til, er optaget, kan du vælge
at notere opkaldet. Dette betyder, at din aktive samtale sættes til at vente på,
at brugeren er ledig igen, og når det sker, vil han eller hun automatisk modtage
det noterede opkald. Vælg brugeren du vil notere opkaldet til og tryk på Noter.
Bemærk, at du for notering ikke kan indtaste et vilkårligt nummer, men skal
vælge en bruger fra Time-komponenten.

5.3.8

Parker og Hent frem
Hvis du vil sætte et opkald til side, så du kan behandle andre opkald, kan du
trykke Parker, hvorefter knappen skifter til Hent frem. Personen, der
parkeres, vil høre pausemusik, mens vedkommende venter på, at du er ledig
igen. Genaktiver samtalen ved at trykke Hent frem.

5.3.9

Træk tilbage
Hvis du fortryder en omstilling eller hvis du har noteret en bruger, kan du trykke
på Træk tilbage for igen at håndtere det opkald, du omstillede. På den måde
kan du hurtigt og effektivt rette op på eventuelle fejl.

5.3.10

Optag
Hvis du har mulighed for at optage samtaler, vil du kunne se knappen Optag.
Starter du en optagelse under en samtale, skifter knappen til at vise en
animation, så du kan se, at en optagelse er i gang. Hvis du, mens du optager
et indgående opkald, foretager et udgående opkald, vil dette opkald blive
inkluderet i optagelsen. Når du afslutter det sidste aktive opkald med Læg på,
stoppes optagelsen og et popup-vindue vil åbne. Her kan du angive, hvorfor
samtalen blev optaget, samt slette eller gemme optagelsen, hvor sidstnævnte
vil sende en mail med lydfilen til de(n) mailadresse(r), der er angivet af
systemadministratoren. Bemærk, at når du trykker på Optag, vil optagelsen
inkludere hele samtalen fra start til slut og ikke først fra det øjeblik, hvor du
trykkede på knappen.

5.3.11

Følg mig
Denne knap er kun synlig såfremt din systemadministrator har gjort det muligt
for dig at benytte Følg mig. Ved at trykke på denne knap kan Zylinc
Attendant Console videresende alle opkald til det nummer, der er defineret
som dit Følg mig-nummer. Dette kan eksempelvis være dit mobilnummer, så
du kan besvare opkald uden at skulle sidde foran en computer. Se afsnit 11.6
for hvordan du indstiller dit Følg mig-nummer.
Når du trykker på Følg mig vil du med det samme gå til denne tilstand og et
vindue vil åbne i Zylinc Attendant Console, hvor du har mulighed for at
vende tilbage til normal tilstand. Tryk på OK-knappen i dette vindue for at
stoppe Følg mig.
Mens du er i tilstanden Følg mig kan du kun besvare opkald, afslutte opkald
og omstille uden præsentation. For at omstille et opkald skal du benytte din
telefons numeriske tastatur, hvor du først skal trykke # efterfulgt af
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telefonnummeret, du vil omstille til. Afslut med # (eller vent et øjeblik) for at
omstille opkaldet til nummeret. Hvis du eksempelvis ønsker at omstille til
nummeret 12345678 skal du trykke #12345678# (eller #12345678 og vente).
Husk at inkludere evt. foranstillede tal eller tegn, hvis det kræves af jeres
system.
Bemærk: Få alle opkaldsfunktioner i tilstanden Følg mig.
Hvis du i Følg mig får videresendt opkald til en mobil med produktet Zylinc Mobile Agent installeret,
kan du benytte dette til at håndtere dine opkald. Dermed bliver dine opkaldsmuligheder ikke
reduceret, når du går i Følg mig.

5.4

Opkaldshistorik

I Opkaldshistorik under menuen Filer kan du få vist en log over tidligere opkald, du har behandlet. I
venstre side kan du vælge, for hvilken dag du vil se historik, mens du i højre side kan se information for
et markeret opkald. Når du markerer et opkald, giver de to knapper i højre side dig mulighed for at ringe
op til dets nummer eller kopiere informationen vist, så du eksempelvis kan sætte dette ind i en e-mail.

5.5

Viderestilling

Hvis du får brug for at sende opkald videre til en anden telefon, kan du oprette en viderestilling. Du har
også mulighed for at sætte viderestilling for en anden bruger.
Der er i alt tre typer viderestillinger: Normal viderestilling, kalenderviderestilling og fast viderestilling.
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Normal
viderestilling

Ved en normal viderestilling skal du først
vælge den bruger, som skal have sine opkald
på kontortelefonen viderestillet til en anden
telefon. Dette gøres ved at højreklikke på
brugeren (som kan være dig selv) i Timekomponenten og vælge Sæt viderestilling
for. Herefter kan du vælge den bruger, der
skal viderestilles til og om du vil viderestille til
denne
brugers
kontortelefon
eller
mobiltelefon. Du kan også blot skrive det
nummer, der skal viderestilles til, i stedet for at
vælge en bruger.

Kalenderviderestilling

Ved en kalenderviderestilling bliver dine opkald viderestillet på baggrund af en
kalenderaftale, du har. Denne type viderestillinger vil forsvinde igen, når din
kalenderaftale er overstået.

Fast
viderestilling

Hvis du har en kalenderviderestilling vil denne altid overskrive eventuelle normale
viderestillinger, du har oprettet. For at undgå dette kan du i stedet for normal
viderestilling vælge fast viderestilling, der fungerer ligesom normale viderestillinger
bortset fra at de ikke overskrives af kalenderviderestillinger. En fast viderestilling
oprettes på samme måde som normale viderestillinger med den forskel, at du skal
krydse af i Fast viderestilling. Bemærk, at du kun kan sætte faste viderestillinger for
dig selv.

Hvis du under Indstillinger har valgt, at menupunktet Viderestil til skal være vist (se afsnit 11.6), får
du en alternativ måde til at viderestille dine egne opkald. I stedet for at højreklikke på dig selv og vælge
Sæt viderestilling for, kan du nu også højreklikke på den bruger, du vil viderestille til, trykke på
Viderestil til og herefter vælge om viderestillingen skal være fast eller ej.

5.6

Minimeret tilstand

Hvis du i Indstillinger har valgt at nye opkald skal vises i et minimeret vindue, når Zylinc Attendant
Console er minimeret, vil du se et vindue i nederste højre hjørne af skærmen, når du modtager et
opkald. Afhængigt af din Tilstand vil du enten kunne se en liste af opkald (Manuel tilstand) eller et
enkelt opkald, der skal besvares (Automatisk tilstand).
Hvis du ønsker at gendanne Zylinc Attendant Console uden at besvare opkaldet, kan du trykke på
Gendan. For at gendanne og samtidigt besvare opkaldet kan du trykke på Besvar. Bemærk, at du kun
ser det minimerede vindue, hvis programmet er minimeret og ikke blot gemt bag et andet vindue.

Minimeret tilstand (manuel)
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Eksempler på grundlæggende opkaldshåndtering

Se afsnit 2.5 for eksempler på, hvordan du besvarer opkald, foretager opkald, sætter opkald på hold,
omstiller uden præsentation og omstiller med præsentation.

5.8

Eksempler på avanceret opkaldshåndtering

I de efterfølgende afsnit gennemgås en række eksempler med mere avancerede opkaldsfunktioner i
Zylinc Attendant Console.

5.8.1

Besvar en anden agents opkald

2) Tryk på Besvar.

1) Vælg et opkald, som venter på at blive
besvaret af en anden agent.

5.8.2

Du kan genkende opkald til andre
agenter ved at deres navn står
under Status-kolonnen ved siden
af beskeden Omstiller.

Omstil opkald til en agent

2) Tryk på Omstil.

1) Vælg den agent, du vil omstille dit
aktive, indgående opkald til.
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5.8.3

Vedhæft note og omstil opkald

2) Skriv din note.
1) Tryk på Historik-knappen for at åbne et
nyt vindue, hvor du kan vedhæfte din note.

3) Tryk på Gem.

Du kan se din note ovenover
skrivefeltet, når du har trykket Gem.
5) Vælg en
agent.
4) Tryk på Luk.

5.8.4

Træk et omstillet opkald tilbage

2) Tryk på Træk tilbage.

1) Vælg et opkald, du vil trække tilbage. Hvis
du ikke markerer et opkald, vil du trække det
senest omstillede opkald tilbage.
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5.8.5

Noter et opkald

2) Tryk på Noter.

1) Vælg den bruger du vil notere opkaldet til.

5.8.6

Parker et opkald

1) Tryk på Parker.

2) Tryk på Hent
frem når du ikke
har nogen aktive
opkald for at
genoptage din
samtale.

Det parkerede
opkald.
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5.8.7

Optag opkald

1) Tryk på Optag.

2) Tryk på
Læg på.

5.8.8

3) Angiv i vinduet, der kommer frem,
hvorfor samtalen blev optaget.
Optag-knappen
viser, når en
optagelse er i gang.

4) Tryk på Gem.

Aktivér Følg mig

1) Tryk på
Følg mig.
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I Time-komponenten kan du se en liste af brugere i jeres system. Hvilke brugere du kan se afhænger
af, om du er i gang med at foretage en søgning (se kapitel 7) eller om du har valgt en specifik gruppe
(se kapitel 9). Afhængigt af jeres opsætning er komponenten som udgangspunkt enten helt blankt, indtil
du starter en søgning, eller også vises alle brugere.
Udover at lade dig vælge brugere i forbindelse med opkaldshåndtering, såsom omstilling uden
præsentation, så kan du i Time-komponenten se forskellig information om brugerne, deres status og
deres kalender (hvis kalenderoversigten er slået til som en af de viste kolonner).

Kalenderoversigt

Bemærk: Time-komponenten kan vise andet end personer.
Typisk vil de viste brugere i Time-komponenten være personer. Afhængigt af jeres opsætning kan
du dog også se eksempelvis lokaler og ressourcer i oversigten. Se evt. afsnit 9.1.1.

6.1.1

Kalenderoversigt

Time-komponentens kalenderoversigt giver dig et overblik over alle brugeres kalenderaftaler og hvornår
på dagen, de er ledige. Afhængigt af valgt layout (se afsnit 10.1) kan kalenderoversigten som standard
enten være skjult eller vist. Du kan dog altid aktivere kalenderoversigten ved at højreklikke på
kolonnebjælken og vælge Kalender.
Antallet af dage vist i kalenderoversigten afhænger af antallet af dage valgt i komponenten Kalender
(se afsnit 4.14). Hvis du viser flere dage ad gangen, kan du trykke på en dato i kolonnebjælken for at
fremhæve aftalerne for denne dag. Tryk på datoen igen for at vende tilbage til normal visning.

3 dage vist i kalenderoversigten.

Aftalerne for den ene dag er fremhævet.

Ved tryk på en dato
udvides pladsen
brugt til at vise
denne dags aftaler.
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I kalenderoversigten vises aftaler som farvede linjer. Længden og placeringen af de farvede linjer viser
aftalernes varighed samt deres start- og sluttidspunkter, mens deres farve afhænger af aftalens type.
Hvis linjen ikke er fyldt ud med farve, er brugeren til rådighed i løbet af aftalen, så de stadig kan lave
andre ting. I tilfælde af at en bruger har en aftale før eller efter det viste interval i Time-komponenten,
vil der være en pil i en farve svarende til aftalens type i hhv. starten eller slutningen af brugerens
kalenderlinje. Hvis en bruger har overlappende aftaler, vises disse som tyndere streger under hinanden.

Brugeren har to
overlappende
aftaler.
Brugeren havde
en aftale
tidligere på
dagen (hvor
vedkommende
var til rådighed).

Brugeren har en aftale senere på dagen.

Brugeren har en
aftale, men er
stadig til
rådighed.

Normal aftale.

Du kan trykke på ”+” ud for en bruger med aftaler for at få vist hver aftale på sin egen linje. Tryk på ”-”
for igen at vise brugerens aftaler på én linje.

Tryk på ”+” for at se en brugers
aftaler på hver linje.

Hvis farvekoder er slået til, kan du ovenover Time-komponenten se, hvilken farve forskellige typer aftaler
har (se afsnit 10.3 for at læse, hvordan farvekoder vises eller fjernes). Hvis du kun ønsker at se aftaler
af en særlig type, kan du klikke i farvekoderne for disse aftaler, hvormed andre typer aftaler skjules.
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Viser kun aftaler svarende til de
afkrydsede farvekoder.

Kolonner

I de følgende afsnit beskrives alle de kolonner, du har mulighed for at vise i Time-komponenten. De
fleste kolonner er som regel slået fra, men de kan aktiveres ved at du højreklikker på bjælken med
kolonnenavne i komponenten (se evt. afsnit 10.4). Visse kolonner giver dig mulighed for at aktivere en
funktion, hvis du dobbeltklikker på informationen vist, eller der kan være særlige genveje relateret til
informationen.

6.1.2.1

Telefonnumre

Følgende kolonner kan indeholde et telefonnummer til brugeren. Som regel vil du dog kun se de
kolonner med telefonnumre, der er relevante i jeres system. For alle typer telefonnumre kan du
dobbeltklikke på nummeret for at ringe op til det.
Kolonnenavn

Beskrivelse

Relaterede funktioner

Kontortelefon

Nummeret til brugerens
kontortelefon.

Dobbeltklik på nummeret for at ringe op til det.

Lokalnummer

Brugerens lokalnummer.

Dobbeltklik på nummeret for at ringe op til det.

Lync-nummer

Brugerens Lync-nummer.

Dobbeltklik på nummeret for at ringe op til det.

Mobiltelefon

Nummeret til brugerens
mobil.

Dobbeltklik på nummeret for at ringe op til det.

Telefon

Nummeret til brugerens
telefon.

Dobbeltklik på nummeret for at ringe op til det.

6.1.2.2

Tilgængelighed

Ud fra disse kolonner kan du afgøre, om brugeren er ledig eller ej, enten ved at se på et statusikon eller
læse en meddelelse.
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Kolonnenavn

Beskrivelse

Emne

Hvis brugeren er optaget af
en kalenderaftale, vises
aftalens emne.

Jabber

Statusikon fra programmet
Jabber.

Dobbeltklik på ikonet for at starte en Jabber-chat
med brugeren.

Kalender

Viser kalenderoversigten
for alle brugere.

Se afsnit 10.3 for hvordan udseendet af denne
kolonne kan tilpasses.

Kombineret
tilstedeværelse

Viser en opsummering af
brugerens status.

Under Indstillinger kan du angive hvilke former
for status der skal benyttes til at vise, om en
bruger er optaget. Se afsnit 11.8.

Linjestatus

Statusikon for telefon.

Dobbeltklik på ikonet for at ringe op til brugerens
telefon. Hvis telefonen ringer, kan du
dobbeltklikke på ikonet for at besvare opkaldet for
brugeren.

Lync

Statusikon fra programmet
Lync.

Dobbeltklik på ikonet for at starte en Lync-chat
med brugeren.

Mobilstatus

Statusikon for brugerens
mobil.

Dobbeltklik på ikonet for at ringe op til brugerens
mobiltelefon.

Notering

Viser hvor mange opkald
der er noteret til en bruger
(se afsnit 5.3.7).

Sametime

Statusikon fra programmet
Sametime.

Tilgængelig fra

Viser hvornår brugeren
bliver ledig. Feltet er blankt
hvis brugeren allerede er
ledig.

Udvid/luk

Hvis kolonnen Kalender er
slået til, vil denne kolonne
automatisk blive vist. Hvis
en bruger har aftaler i løbet
af dagen, kan du se et ”+” i
denne kolonne, som vil
vise hver aftale på en ny
linje.

6.1.2.3

Relaterede funktioner

Øvrig information

Disse kolonner viser generel information om brugeren såsom deres navn og afdeling.
Kolonnenavn

Beskrivelse

Relaterede funktioner

Afdeling

Afdelingsnavn.

Du kan sortere brugere efter afdeling eller vise
alle brugere i samme afdeling som den valgte
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bruger, hvis du har sat disse genveje op under
Indstillinger.
Under Indstillinger kan du sætte en genvej til at
få vist en brugers alternative kontakt i Timekomponenten.

Alt. kontakt

Viser den person, der kan
kontaktes, hvis brugeren er
optaget.

E-mail

Brugerens e-mail.

Kontornavn

Brugerens kontornavn.

Du kan sortere brugere efter kontornavn, hvis
denne genvej er sat op under Indstillinger.

Navn

Brugerens viste navn.

Hvis brugerne vist i Time-komponenten alle
tilhører en aktiv gruppe, vil der ved siden af
navnet stå gruppens navn i parentes (se evt.
afsnit 9.1). Du kan sortere brugere efter navn,
både i normal og omvendt rækkefølge, hvis
denne genvej er sat op under Indstillinger.

Note

Note knyttet til brugeren.
Her kan der stå noget
ekstra information om
brugeren, som andre
brugere bør vide.

Du kan indtaste en note for en bruger ved at
redigere denne. Se afsnit 9.2.

Organisation

Viser hvilken
organisationsgruppe under
Grupper, som brugeren er
medlem af.

Du kan sortere brugere efter organisation, hvis
denne genvej er sat op under Indstillinger.

Søgeord

Søgeord knyttet til
brugeren. Når du søger, vil
søgningen inkludere disse
ord, hvilket gør det muligt
at finde brugeren på
baggrund af andet end
kontaktinformation.

Du kan indtaste søgeord for en bruger ved at
redigere denne bruger. Se afsnit 9.2.

6.1.3

Brugerstatus

I Time-komponenten har du mulighed for at se flere forskellige typer status for en bruger, der viser om
de er ledige eller ej. Nedenunder gennemgås de forskellige statusikoner specifikt tilknyttet Zylinc
Attendant Console. For en beskrivelse af statusikonerne til Lync, Sametime og Jabber bør du
konsultere disse produkters manualer.
Bemærk: Visse former for status kan være skjult.
Din systemadministrator kan have valgt, at visse former for status ikke skal være tilgængelige. Der
kan derfor være nogle kolonner, som ikke er mulige at vise i Time-komponenten.

6.1.3.1

Linjestatus

Linjestatus angiver status på en brugers telefon. Ved at holde musen over ikonet i Time-komponenten
kan du se yderligere information, såsom hvem brugeren taler med, hvis vedkommende er optaget.
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Brugeren taler ikke i telefon og er klar til at modtage et nyt opkald
Brugerens telefon ringer
Brugeren vil ikke forstyrres og opkald viderestilles til telefonsvareren
Brugeren er i gang med en samtale
Brugerens samtale er sat på hold
Brugeren har ikke en telefon tilsluttet
Brugerens opkald bliver viderestillet
Brugerens opkald bliver viderestillet pga. en kalenderaftale
Brugerens opkald er fast viderestillet

6.1.3.2

Mobilstatus

Mobilstatus angiver en brugers status på mobiltelefonen. Ligesom ved Linjestatus, kan du se
yderligere opkaldsinformation ved at holde musen over ikonet i Time-komponenten.
Brugerens mobiltelefon er klar til at modtage et nyt opkald
Brugeren er i gang med en samtale
Brugeren vil ikke forstyrres og opkald viderestilles til telefonsvareren
Brugerens mobil er offline
Brugeren er i udlandet (roamer). Ikonet vises oven på brugerens øvrige mobilstatus.

6.1.3.3

Kombineret tilstedeværelse

Kombineret tilstedeværelse er en opsummering af alle de faktorer, der kan gøre brugeren optaget, så
du hurtigt kan se om vedkommende er ledig eller ej. Du slipper dermed for at tjekke alle
statuskolonnerne enkeltvis. Du kan vælge, hvilke former for status der skal tages højde for, under
Indstillinger (se afsnit 11.8).
Brugeren er ledig og kan kontaktes
Brugeren er optaget
Brugeren er ikke til stede

6.1.4

Favoritter

Hvis der er visse brugere, du ofte har brug for, kan du sætte dem som favorit, så de altid vises øverst i
Time-komponenten. Du tilføjer eller fjerner en favorit ved at højreklikke på en bruger og vælge
Tilføj/fjern fra favoritter. Du kan ændre rækkefølgen af dine favoritter ved at trykke på en favorit og
holde venstre museknap nede, mens du flytter musen op eller ned.
Dine favoritter er adskilt fra de øvrige brugere med en linje i Time-komponenten. I dine indstillinger kan
du vælge at skjule favoritter, når du søger, eller sørge for de altid er vist (se afsnit 11.7).
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Favoritter vises øverst i Timekomponenten over denne linje,
mens øvrige brugere vises under.

6.1.5

Højreklik-menuen

Hvis du højreklikker på en bruger i Time-komponenten, åbnes en menu, der viser de muligheder, som
er relevante for denne bruger. Hvilke muligheder du har, afhænger af om du for eksempel har valgt en
person eller et lokale, eller hvilke kolonner du har vist i komponenten. Som regel har du i menuen
mulighed for at sætte denne bruger som favorit (se afsnit 6.1.4), ændre viderestilling (se afsnit 5.5) eller
redigere brugeren (se afsnit 9.2). Ofte vil du også se Find ledig tid, Send besked og Fravær som
normalt åbnes gennem menuen Handlinger.
Af øvrige typiske funktioner kan du åbne Vis medlemskab for, hvor får du vist en liste af alle de grupper,
som brugeren er medlem af. Dobbeltklikker du på en gruppe i denne liste vil alle dens medlemmer blive
vist i Time-komponenten.

6.2

Brugerdetaljer

I Brugerdetaljer kan du se detaljeret information om den bruger, du har markeret i Time-komponenten.
Informationen er opdelt i flere forskellige kategorier for at gøre det lettere at finde det, du har brug for.
Du kan udvide eller skjule hver kategori ved at klikke på den og på den måde styre, hvilken information
der vises. Visse felter kan være angivet som ”favoritter”, hvilket betyder at de vises øverst i komponenten
uden for kategori.
Hvis en information er understreget, betyder det, du kan udføre en handling ved at dobbeltklikke på den
information. Hvis du fx dobbeltklikker på en e-mailadresse vil du åbne Send besked-vinduet (se afsnit
8.1) med denne e-mail indsat. Dobbeltklik på et afdelingsnavn vil søge efter andre brugere fra denne
afdeling, mens dobbeltklik på en gruppe vil vise denne gruppe.
Hvis du har indtastet noget i søgefeltet, vil du få vist en særlig Søgning-kategori i Brugerdetaljer, hvis
du trykker på en af de fundne brugere. I denne kategori kan du se, hvilke af brugerens informationer der
matchede din søgning. Da en søgning kan finde personer baseret på information, som normalt er skjult
i Brugerdetaljer kan du bruge denne kategori til at identificere, hvorfor en bruger blev fundet som
søgeresultat.
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Felter angivet som
favoritinformation. Disse
vises altid øverst og kan
ikke skjules af en kategori.
Kategori udvidet.

Kategori foldet sammen.

6.3

Søgning-kategorien vises
kun, når du har foretaget en
søgning. Her kan du se,
hvad din søgning matchede.

Kalenderdetaljer

Kalenderdetaljer lader dig se en liste over en valgt brugers kalenderaftaler. Antallet af aftaler vist
afhænger af, hvor mange dage du har valgt i Kalenderen (se afsnit 4.6.1). Nederst i Kalenderdetaljer
finder du tre knapper: Alle aftaler, ledige tider og opret aftale.
Ved at klikke på alle aftaler, kan du vælge, om du vil have vist alle aftaler en bruger har, inkl. dem
brugeren har overstået, eller om du kun vil se dem, der stadig mangler. Tidligere aftaler vises i en grå
nuance.
Ledige tider vil med en grøn farve fremhæve de tidspunkter på dagen, hvor brugeren er ledig, og vise
varighed for ledigheden. Disse tider kan vælges og du kan herefter trykke på opret aftale-knappen for
at åbne dit mailprogram og lave en aftale med brugeren i dette tidsrum. Du kan ikke se ledige tider
mellem aftaler, der er overstået.

Tidligere aftaler og ledig tid er skjult.
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Søgning

Benyt Søgefeltet når du ønsker at finde en specifik bruger. Der bliver som standard søgt i al tilgængelig
brugerinformation, det vil sige din søgning bliver sammenlignet med både navne, e-mails, mobilnumre
og lignende.
Når du starter en søgning, vil du kun kunne se brugere i Time-komponenten, der matcher din søgning.
Allerede fra det øjeblik, du indtaster noget i søgefeltet, vil du begynde at finde brugere, der matcher dét,
du indtil videre har skrevet. Hvis du ønsker at stoppe din søgning kan du trykke på Ryd-ikonet.
Det er muligt at ændre størrelsen af Søgefeltet ved at trække i toppen eller bunden af komponenten
med musen. Når højden på Søgefeltet er reduceret mest muligt, vil du kun kunne se et tekstfelt til dine
søgeord, samt knapperne for Søgeindstillinger og Ryd. Hvis du har udvidet Søgefeltet vil du ovenover
kunne se en beskrivelse af den søgning du er i gang med.

Søgeindstillinger

Ryd

Reduceret søgefelt.

7.1

Udvidet søgefelt.

Søgeindstillinger

Du kan vælge, hvilke informationer der skal tages højde for i din
søgning, hvis du klikker på ikonet Søgeindstillinger. Her kan du
sætte hak ud for de kategorier, der skal søges i eller blot vælge
Alle, hvis du vil søge i al tilgængelig information.
Hvis du har slået Fonetisk søgning til, vil du også finde brugere
ud fra ord, der lyder som det, du har søgt efter. Med fonetisk
søgning vil du eksempelvis finde både ”Peter” og ”Peder” når du
skriver ”Peder”, mens du kun finder ”Peder” uden fonetisk
søgning.
Ved kryds i Benyt autocompletion vil programmet foreslå
søgeord under søgefeltet, mens du indtaster.

7.2

Specielle søgetegn

Som udgangspunkt søger du ved at skrive dine søgeord i søgefeltet adskilt med mellemrum. På denne
måde vil du finde samtlige brugere, der matcher bare ét af søgeordene. Du kan dog benytte specielle
tegn til at gøre din søgning mere specifik. Nedenunder finder du en oversigt over alle søgetegn, der
uddybes i de efterfølgende afsnit.
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Søgetegn

Beskrivelse

Mellemrum ( )

Hvis dine søgeord er adskilt af mellemrum vil du finde alle brugere, der matcher
bare ét af søgeordene.

Komma (,)

Hvis dine søgeord er afskilt af komma, vil du finde alle brugere, der matcher
samtlige søgeord.

Kolon (:) efterfulgt
af en talkode og
evt. et ”e”

Bruges til at søge i en specifik kategori. Eksempelvis vil du med ”:2” før dine
søgeord kun søge efter navn (se afsnit 7.2.2).
Hvis du efter talkoden indtaster et ”e”, vil du udover at søge i en specifik kategori
samtidigt søge eksakt. Modsat en normal søgning, hvor blot noget af søgeordet
skal matche, skal resultatet i en eksakt søgning matche hele søgeordet.
Eksempelvis vil du uden eksakt søgning kunne se brugeren ”Anders” allerede
når du indtaster ”An”, mens du i en eksakt søgning skal indtaste ”Anders”, før
du får brugeren frem.

Plus (+) eller
underscore (_)

Bruges i stedet for et bogstav eller tegn i et søgeord for at angive, at her kan
der stå et hvilket som helst tegn. Eksempelvis vil du med søgningen ”+laus”
finde både ”Claus” og ”Klaus”, da der ikke er noget krav til, hvad første bogstav
skal være.

Du har derudover mulighed for at definere dine egne søgetegn ved hjælp af Alias søgninger, du kan
finde i Indstillinger. Se afsnit 7.4 for mere om dette.

7.2.1

Mellemrum og komma

Den afgørende forskel på søgninger med mellemrum og komma er, hvorvidt alle søgeord skal matche
brugerens informationer eller ej. Eksempelvis gælder der at:
Søgningen:
København Peter Udvikler
København, Peter, Udvikler

vil søge efter brugere, hvis informationer indeholder:
København ELLER Peter ELLER Udvikler
København OG Peter OG Udvikler

Da et komma kræver, at alle søgeord inkluderes kan det læses som et ”og”, mens et mellemrum kan
læses som et ”eller”. Brug af komma betyder, at der er flere krav til, hvad brugerens informationer skal
indeholde, og du vil derfor som regel få færre søgeresultater, når søgeord adskilles af komma i stedet
for mellemrum.
Vær opmærksom på, at hvis din søgning indeholder både mellemrum og kommaer, vil programmet
”opdele” din søgning efter kommaerne. Det betyder, at eksempelvis søgningen ”kundeservice, Henrik
Lasse” først opdeles i brudstykkerne ”kundeservice” og ”Henrik Lasse”, hvorefter programmet vil
prøve at finde brugere, der har information i begge brudstykker. Resultatet er derfor, at du vil finde
brugere, der indeholder både ordene ”kundeservice OG Henrik” ELLER ”kundeservice OG Lasse”.

7.2.2

Kolon og eksakt søgning

Hvis du som udgangspunkt har krydset af i boksen Alle under Søgeindstillinger, vil du hver gang søge
i alle søgekategorier. Dette kan dog give uønskede resultater, da eksempelvis søgningen på en person
kaldet ”Mark” vil finde irrelevante resultater, hvis I fx har en afdeling kaldet ”Marketing”.
I stedet for at ændre dine Søgeindstillinger til kun at søge efter navn for denne ene søgning, kan du
benytte en talkode. Dette gør du ved at indtaste et kolon i søgefeltet og vælge en søgekategori fra den
liste, der kommer frem (husk at Benyt autocompletion skal være slået til i Søgeindstillinger, for at
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du kan se listen). I søgefeltet vil der nu blive indsat et tal, der repræsenterer den kategori, du har valgt.
Kender du på forhånd talkoden for den kategori, du vil søge i, kan du også blot skrive tallet efter du
har indtastet kolon. Alle søgeord indtastet efter talkoden vil nu kun søge i denne kategori. For igen at
benytte dine normale Søgeindstillinger skal du blot slette talkoden fra søgefeltet. Du har altid
mulighed for at søge i en specifik kategori med en talkode, også selvom kategorien normalt er slået fra
i Søgeindstillinger.

Når et kolon indtastes, kan du se en
liste over søgekategorier.

Vælges en kategori fra listen indsættes
den tilsvarende talkode automatisk.

Følgende liste giver en oversigt over alle kategorier og deres talkoder:
1

vist navn

13

emne

2

navn

15

kontor

3

efternavn

16

virksomhed

4

kontortelefon

17

titel

5

mobil

19

Telefonnummer (søger automatisk i
alle talkoder: 4, 5, 22, 23, 25, 26, 27)

6

afdeling

20

kommune

7

land

21

adresse

8

by

22

lokalnummer

9

alias

24

personsøger

10

e-mail

25

fax

11

grupper

26

privatnummer

12

søgeord

27

Lync nummer

Hvis du efter talkoden indtaster et ”e” vil du foretage en eksakt søgning. Her vil du kun se resultater,
hvis en bruger matcher det søgte helt præcist.
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Søgning på navn.

Eksakt søgning på navn.

Finder alle brugere, hvis navn er
eller starter med ”Ann”.

Finder kun brugere, hvis navn
præcist er ”Ann”.

Finder eksempelvis brugerne
”Ann”, Anna” og ”Annette”.

Af førnævnte 3 brugere findes nu
kun ”Ann”.

Du kan benytte talkoder flere gange i en enkelt søgning. Vær opmærksom på at du kun finder
brugere, som matcher et søgeord i alle de søgte kategorier. Eksempelvis vil du med søgningen på
afdeling og by ”:6 Kundeservice :8 København Århus” finde alle brugere, hvis afdeling er
”Kundeservice” og som enten har by ”København” eller ”Århus”.

7.2.3

Plus og underscore

Både plus (+) og underscore (_) kan bruges til at angive et hvilket som helst tegn. Hvis du eksempelvis
ønsker at søge efter en bruger, der hedder ”Marcus”, men er i tvivl om, hvorvidt det staves ”Marcus”
eller ”Markus”, kan du skrive ”Mar+us” i søgefeltet i stedet for at indtaste begge navne. Bemærk, at du
hermed også finder andre lignende navne såsom ”Marius”.
Udover at forkorte antallet af nødvendige søgeord, kan du udnytte plus eller underscore til at vise alle
brugere i Time-komponenten ved blot at indtaste dette tegn i søgefeltet. Dette er nyttigt, hvis du normalt
i Time-komponenten ikke kan se nogen brugere, før du starter en søgning.
I forbindelse med eksakte søgninger kan du støde på problemer hvis det, du søger efter, indeholder et
mellemrum. Da mellemrum fortolkes som et ”eller”, vil en eksakt søgning som ”:1e Christian Jensen”
søge eksakt efter ”Christian” eller blot ”Jensen”. Er det derfor ”Christian Jensen” du vil finde, kan du
udnytte plus og underscore i stedet for mellemrum. Søgningen ”:1e Christian+Jensen” giver dig derfor
det ønskede resultat.

Brug plus (+) eller underscore (_) til at:

1. Erstatte tegn i ord,
så dette tegn
ignoreres i søgningen

2. Vise alle brugere i
den aktive gruppe
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Beskrivelse af søgning

Hvis du har udvidet dit søgefelt, kan du se en beskrivelse af den søgning du er i gang med. Denne
inkluderer hvilken gruppe der er aktiv og en mere mundtlig beskrivelse af din søgning.
Du kan se den aktive gruppe ved at se på teksten ”Viser …”, der skifter til ”Søger …”, når du indtaster
noget i søgefeltet. Hvis du viser alle brugere i systemet, vil der stå ”Viser Alle” eller ”Søger Alle”.
Under gruppen kan du se en beskrivelse af din søgning. Dette er især nyttigt, hvis du benytter talkoder,
da disse vil blive skrevet om til den valgte kategori, mens kommaer bliver skrevet som ”Og”, så det er
lettere for dig at bekræfte, om du har søgt på den ønskede måde. Både plus og underscore vises altid
som underscore i søgebeskrivelsen.

En søgning er endnu ikke
begyndt.

Den gruppe, hvis medlemmer
vises i Time-komponenten.

7.4

En søgning er i gang.

Søgebeskrivelse.

Alias søgning

Hvis du ofte foretager søgninger med kolon og en særlig talkode, kan du definere et alias for denne
talkode. Dette betyder, at du f.eks. i stedet for ”:2e” kan nøjes med at skrive et selvvalgt tegn som ”%”.
Tegn til alias-søgninger kan være defineret både med eller uden krav til eksakt søgning.
Bemærk, at du kun kan anvende et alias, hvis det er det første tegn i søgefeltet. Har du brug for at
indtaste to talkoder til din søgning, kan kun den første talkode i søgefeltet erstattes med et alias.
Se afsnit 11.7 for, hvordan du opretter dine egne alias eller får vist en oversigt over oprettede alias.
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7.5

Eksempler på søgning

7.5.1

Søg efter navn med Søgeindstillinger

2) Indtast det navn du
vil søge efter og se
resultatet i Timekomponenten.
1) Kryds Navn af i
Søgeindstillinger.

7.5.2

Søg efter navn med kolon
1) Indtast et kolon i søgefeltet for
at se en liste af mulige
søgekategorier (kræver at Benyt
autocompletion er slået til).

2) Vælg navn fra listen, der
dukker op, eller skriv manuelt
”2” efter kolonet i søgefeltet.

7.5.3

2) Indtast det navn du
vil søge efter og se
resultatet i Timekomponenten.

Søg eksakt efter navn

1) Indtast ”:2e” i søgefeltet
for at søge eksakt efter
navn. Modsat normalt vil
du ikke længere se
resultater, mens du
indtaster, før hele navnet
er skrevet ind.
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2) Når der er fundet et
eksakt match på det
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7.5.4

Søg eksakt efter navn med alias søgning

2) Du kan herefter
benytte dette tegn i
stedet for ”:2e”, når du
søger eksakt efter navn.
1) Sørg for at der er defineret et tegn til
alias søgning under Indstillinger, som
svarer til en eksakt søgning på navn.
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Øvrige programfunktioner

Dette kapitel beskriver de øvrige handlinger, du kan udføre i programmet, som ikke involverer
opkaldshåndtering. Alle funktioner nævnt i de følgende afsnit kan altid findes i menuen Handlinger og
som regel også, når du højreklikker på en bruger.

8.1

Send besked

I Send besked kan du sende enten en e-mail eller SMS til en anden person. Tryk på Send for at sende
beskeden, Ryd for at slette alt indtastet (undtagen indholdet i feltet Til) og Annuller for at lukke vinduet
uden at sende en besked. Alt indhold slettes, når vinduet lukkes. Hvis du på forhånd har valgt én eller
flere personer i Time-komponenten, vil de automatisk blive sat ind som modtagere i vinduet.

Send e-mail

Send SMS

Under fanebladet E-mail kan du sende en e-mail til en eller flere personer ved at adskille de forskellige
e-mailadresser med komma. Du skal som minimum udfylde felterne ”Til” og ”Emne”.
Vælg SMS for at sende en sms til en bruger og indtast modtagerens mobilnummer samt din besked.
Hvis du har et mobilnummer tilknyttet Zylinc Attendant Console, vil du kunne vælge om beskeden skal
signeres med dit eget navn eller firmaets navn. Hvis ikke, vil beskeden automatisk blive signeret med
firmaets navn.
Autotekst-funktionen er tilgængelig for begge beskedtyper og kan benyttes som en hjælp, hvis du
specifikt ønsker at sende en telefonbesked til en person. Ved tryk aktiverer du nogle ekstra felter, hvor
du kan udfylde hvem der ringede, virksomhed, telefonnummer og hvad det drejede sig om. Indholdet af
disse felter indsættes automatisk i Emne-feltet for e-mails eller Besked-feltet for SMS’er, mens du
udfylder felterne.
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Tryk på
Autotekst for
at se felterne i
Opkaldsinformation.

Fravær

I Fravær har du mulighed for at oprette simple kalenderaftaler der, som navnet antyder, ofte bruges til
at angive fravær eller uforudsete hændelser. Marker den person du ønsker at oprette fraværet for, åben
Fravær gennem menuen Handlinger eller ved at højreklikke på brugeren og du vil åbne vinduet vist
nedenunder.

Opret
fravær for
en bruger.
Kryds en eksisterende
fraværsaftale af og tryk på
Annuller fravær for at
fjerne aftalen.

Beskriv fraværet i feltet Meddelelse, eksempelvis ”gået for i dag” eller ”møde”, og angiv start- og
sluttidspunkt for fraværet. Hvis du angiver forskellig Første dag og Sidste dag for fraværet, kan du
vælge om fraværet skal gentages hver dag i denne periode eller om der er tale om ét langt fravær der
starter og slutter de valgte dage. Hvis du ønsker, at fraværet bliver farvelagt efter dens type i Timekomponenten, kan du vælge en kategori for fraværet såsom ”syg” eller ”ferie”.
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For visse typer Fravær eksisterer der nogle foruddefinerede Skabeloner, du kan anvende. Disse vil
automatisk udfylde alle felter for dig ved at du blot trykker på en skabelon i listen.
Under fraværet kan du sørge for at opkald viderestilles til brugerens mobiltelefon ved at krydse af i
boksen Forward to mobile. Denne mulighed er dog fjernet, når det ikke kan lade sig gøre, f.eks. hvis
brugeren ikke har et mobilnummer.
Tryk på Opret fravær for at gemme fraværet i brugerens kalender og Luk for at lukke vinduet. For at
fjerne et fravær igen skal du markere fraværet i højre side af Fravær-vinduet og trykke på Annuller
fravær.

8.3

Find ledig tid

Med Find ledig tid er det let for dig at finde tidspunkter, hvor dine kollegaer har tid til møder eller aftaler.
For at finde et tidsrum, hvor alle er ledige, skal du først sørge for, at de relevante kollegaer er markeret
i Time-komponenten.

Vælg et ledigt tidsrum
som mødetidspunktet
skal findes i.
Vælg
mødetidspunkt.
Søg efter et
ledigt tidspunkt.

Find de kollegaer du skal bruge i Time-komponenten og marker dem enkeltvis ved at holde Ctrl-tasten
nede, mens du klikker på dem. Når du har markeret de relevante kollegaer, skal du vælge Find ledig
tid for at åbne det vindue, der er vist på billedet. Du kan også vælge en gruppe i stedet for at vælge
brugere enkeltvis og herefter fravælge deltagere til mødet ved at fjerne krydset ud for dem i Find ledig
tid-vinduet.
Vælg herefter, hvor lang tid aftalen skal vare, i hvilket interval af datoer den ledige tid skal findes, og i
hvilket tidsinterval du ønsker at lede. Når du klikker på Søg vil alle resultater blive vist i Søgeresultat i
højre side af vinduet. Her kan du klikke på Kopier til for at kopiere søgeresultatet og indsætte dette i et
andet program eller en e-mail, hvis du ønsker dette. For at oprette et møde skal du vælge et tidsrum
blandt dine søgeresultater, specificere tidspunktet og trykke på Opret møde. Dette vil åbne din emailklient med deltagerne og mødetidspunktet sat ind, så du hurtigt kan oprette din aftale herefter.
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Opret møde

Når du klikker på Opret møde i menuen, åbnes din e-mailklient, så du kan indkalde andre til et møde.
Markerede personer i Time-komponenten vil automatisk indsættes som deltagere i din
mødeindkaldelse.

8.5

Opret aftale

I stil med Opret møde vil dette menupunkt åbne din e-mailklient med en aftale klar til at blive udfyldt.
Modsat møder, kan du kun som regel kun oprette en aftale for dig selv. Hvis du derfor ønsker at oprette
en aftale for andre skal du i stedet vælge Fravær (se afsnit 8.2).

8.6

Skift lydenhed

I menupunktet Enheder kan du se lydenheder såsom headsets, du har tilsluttet din computer og vælge,
hvilket af dem, du ønsker at bruge i Zylinc Attendant Console.
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9

Grupper og redigering af brugere

En gruppe er en mængde af relaterede brugere. Det kan være
afdelinger eller en række personer med særlige ansvarsområder
eller kompetencer. Trykker du på en gruppe vil du se dens
medlemmer i Time-komponenten og gøre gruppen aktiv. Dette
betyder, at starter du en søgning, vil du kun søge i denne gruppe.
Du kan kun vælge at vise én gruppe ad gangen i Timekomponenten.
Du kan se, hvilken gruppe der er aktiv, ved at:
 Se på kolonnen Navn i Time-komponenten, hvor gruppens
navn vil stå i parentes
 Se gruppens navn over Søgefeltet, hvis denne er udvidet
 Se hvilken gruppe der er markeret i komponenten Grupper
Hvis du i stedet for en gruppe har valgt Vis alle, vil der i kolonnen
Navn i Time-komponenten ikke være nogen parenteser og
søgebeskrivelsen vil skrive ”Viser alle”.

9.1

Grupper

Der findes to slags grupper: Dem, du selv kan redigere i og dem, du ikke kan redigere i. I de følgende
afsnit gennemgås begge typer.

9.1.1

Gruppeoversigt

Følgende liste gennemgår alle grupper, du har mulighed for at se i komponenten Grupper. Bemærk, at
du i grupperne Egne grupper og Brugerdefinerede personer selv kan tilføje nye grupper eller
personer.
Gruppe

Beskrivelse

Offentlige grupper

Grupper af brugere defineret af jeres virksomhed.

Egne grupper

I denne gruppe kan du oprette dine egne grupper. Se mere i afsnit 9.1.2.
Grupper, du selv laver, og som kun kan ses af dig.

Lokaler

Grupper over lokaler. Vises på samme måde i Time-komponenten som
personer. Viser du et lokales kalender, kan du se om det er ledigt på et givent
tidspunkt.

Ressourcer

Grupper over ressourcer. Vises på samme måde i Time-komponenten som
personer. Viser du en ressources kalender, kan du se om den er ledig på et
givent tidspunkt.

Køer

Viser alle køer i jeres system. Dette er nyttigt, hvis du eksempelvis skal slå en
køs nummer op.

Brugerdefinerede
personer

I denne gruppe kan du oprette nye personer. Se mere i afsnit 9.1.3.
Viser en liste af personer, du selv har oprettet. Disse vises på lige fod med
andre i Time-komponenten.
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Modsat Offentlige grupper kan grupperne i Organisation indeholde andre
grupper. Derfor kan jeres virksomhed have anvendt denne til eksempelvis at
vise afdelinger og underafdelinger.

Ud over disse grupper kan du øverst i komponenten vælge Vis alle, så du kan se alle brugere i systemet.
Det er også denne gruppe, du kan se, når du starter Zylinc Attendant Console, medmindre
komponenten Grupper altid er vist i Hovedvinduet. Hvis du over grupperne kan se en mulighed kaldet
Vis kan du her vælge, om der er nogle grupper, du ønsker at skjule i Gruppe-komponenten.
Bemærk: Nogle grupper kan være skjult af systemadministrator.
Hvis du ikke kan se alle grupper beskrevet i dette afsnit, kan det skyldes, at de er skjult i jeres system
af jeres systemadministrator. Er grupperne Egne grupper og Brugerdefinerede personer skjult,
kan du ikke oprette dine egne grupper eller personer.

9.1.2

Egne grupper

Dine Egne grupper er grupper, som du selv kan oprette, slette og ændre. Disse grupper vil kun være
synlige for dig, og det er kun dig, der kan anvende dem. Med dine egne grupper kan du gruppere præcis
de brugere, der er relevante for dig.
For at oprette en gruppe skal du højreklikke på Egne grupper i gruppekomponenten og vælge Opret
egen gruppe. Dette vil oprette en ny gruppe med navnet ”Opret ny egen gruppe”.
Når først en gruppe er oprettet kan du højreklikke på den for at omdøbe den, fjerne den eller oprette en
ny gruppe i denne gruppe. For at tilføje brugere skal du markere og ”trække” dem fra Time-komponenten
med musen til den gruppe, brugeren skal være medlem af. Bemærk, at når du sletter en gruppe, sletter
du også samtlige undergrupper. En slettet gruppe kan ikke gendannes.
Når du trykker på en gruppe med undergrupper vil du også se medlemmerne af alle undergrupperne,
da de betragtes som medlemmer på lige fod med medlemmer af den valgte gruppe.
Du kan kopiere en Offentlig gruppe ind i en af dine Egne grupper ved at markere den i Grupper og
trække den med musen hen til den gruppe, du ønsker. Du kan dog ikke omdøbe denne eller tilføje nye
medlemmer. Hvis den oprindelige offentlige gruppe ændres, vil din kopi af gruppen også automatisk
ændres. Du kan også kopiere en af dine egne grupper til en anden gruppe, men her vil den nye gruppe
ikke automatisk blive opdateret, hvis du foretager ændringer i den oprindelige gruppe. Modsat
kopierede, offentlige grupper kan du også ændre og omdøbe kopien af din egen gruppe, som du vil.

9.1.3

Brugerdefinerede personer

I Brugerdefinerede personer kan du oprette nye personer i systemet. Du kan vælge at gøre disse
offentlige for andre eller kun vise dem for dig selv. I de følgende afsnit beskrives dine muligheder for at
oprette en bruger. Se afsnit 9.2 for, hvordan du redigerer en bruger.
Højreklikker du på gruppen Brugerdefinerede personer får du fire valgmuligheder: Opret bruger,
Eksporter alle, Importer brugerdefinerede brugere og Importer og erstat brugere.
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Mulighed

Beskrivelse

Opret bruger

Vælg denne mulighed og du vil med det samme oprette en ny person kaldet
New user. Du kan herefter redigere oplysningerne for denne person, såsom
navn og telefon (se afsnit 9.2).

Eksporter alle

Trykker du på Eksporter alle vil du få mulighed for at gemme alle dine brugere
og deres oplysninger i en fil. Vælg hvor på din computer filen skal ligge og tryk
Gem. Dette er nyttigt, hvis du eksempelvis ønsker at dele dine
brugerdefinerede personer med en anden bruger, da du kan sende denne fil
til dem.

Importer
brugerdefinerede
brugere

Hvis du har en fil med brugerdefinerede personer (eksempelvis oprettet
gennem muligheden Eksporter alle) kan du tilføje dem til listen af dine
brugere. Tryk på Importer brugerdefinerede brugere og navigér frem til filen
på din computer. Tryk på Åben og brugerne tilføjes.

Importer og erstat
brugere

Denne mulighed fungerer på samme måde som Importer brugerdefinerede
brugere bortset fra at dine oprindelige brugere slettes. Hvis du ønsker at
gemme dine egne brugere, bør du derfor i stedet vælge Importer
brugerdefinerede brugere eller først benytte Eksporter alle.

9.2

Rediger en bruger

Højreklikker du på en bruger, enten i Time-komponenten eller i komponenter Grupper, får du en
mulighed kaldet Rediger, hvor du kan ændre brugerens oplysninger.
Afhængigt af om brugeren er en eksisterende person i systemet eller oprettet med Brugerdefinerede
personer kan du se forskellige faneblade med information. Nedenunder gennemgås de 4 faneblade,
der er relevante for dig, når du skal redigere en bruger. Hvis du redigerer en bruger vil dine ændringer
blive vist for alle andre brugere i systemet.

Fanebladet Brugerdetaljer

Redigeret felt
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Fanebladet Grupper

I fanebladet Brugerdetaljer kan du se generel kontaktinformation på brugeren. Hvis du redigerer i en
eksisterende brugers felter, vil de blive farvet røde og der sættes et kryds i boksen til venstre for feltet.
For at slette din redigering og igen vise den oprindelige systeminformation kan du fjerne dette kryds ud
for feltet. Bemærk, at du ikke kan se fanebladet, hvis du ikke har lov til at redigere i brugerens
oplysninger.
Under Søgeord kan du tilføje søgeord til en bruger. Indtast dine søgeord i feltet til venstre, så de står
på hver linje. I feltet til højre kan du se, hvilke søgeord brugeren allerede har tilknyttet fra systemets
side.
For Alternativ kontakt kan du dels angive en person, der kan kontaktes i stedet for den valgte bruger,
og dels kan du vedhæfte en note til brugeren.
Fanebladet Grupper vises kun for Brugerdefinerede personer. I Medlem af gruppe(r) vælger du,
hvilke grupper som brugeren skal være medlem af og dermed vises i. Information synlig for alle lader
dig vælge, hvilke grupper af brugere der skal se din brugerdefinerede person. Kun brugere i de valgte
grupper kan se og anvende brugeren – for alle andre vil det være som om den brugerdefinerede person
ikke eksisterer. Hvis du ikke selv er medlem af nogle af de grupper, der får lov at se den
brugerdefinerede person, skal du sætte hak i feltet Altid synlig for mig for selv at se brugeren i disse
grupper.
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10 Tilpas programmets udseende
Følgende afsnit dækker, hvordan du kan tilpasse programmets udseende, så det passer til dine behov.

10.1

Layouts

I menuen Layouts kan du finde tre forskellige layouts: Avanceret, Basis og Alternativt. Forskellen
mellem de tre layouts er, hvilke komponenter og kolonner der er synlige i Hovedvinduet.
Hvis du ændrer komponenternes størrelse i Hovedvinduet ved at trække i kanten af dem, vil dette blive
husket som værende en del af dit layout. Du kan altid slette alle dine layoutændringer ved at vælge
menupunktet Genetabler standardlayout.
Bemærk: Layouts kan afvige fra beskrivelsen i denne manual.
Da layoutet kan tilpasses af din systemadministrator, kan det se anderledes ud end dem, der
beskrives her. Din systemadministrator kan desuden vælge at skjule layouts.
Layoutet Avanceret er det layout, der viser flest komponenter. De resterende komponenter kan findes
i dockinglinjen.

Layoutet Avanceret
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Basis-layoutet indeholder færre komponenter end Avanceret, og de er i stedet tilføjet til dockinglinjen.
Modsat Avanceret er Time-komponentens kalenderoversigt aktiveret som standard.

Layoutet Basis
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Ligesom Basis-layoutet indeholder Alternativt-layoutet færre komponenter end Avanceret, men
sammenlignet med Basis er det nogle andre komponenter, der er vist i Hovedvinduet. Timekomponentens kalenderoversigt er som standard skjult i dette layout.

Layoutet Alternativt

10.2

Visning af vinduer

Højreklikker du på et vindues titellinje får du to muligheder kaldet Vis altid øverst og Lås til skærm.
Den første mulighed gør, at det pågældende vindue ikke kan ligge skjult bag andre vinduer på din
skærm, så du altid vil se det. På denne måde kan du eksempelvis sikre at Hovedvinduet altid er vist
på din skærm. Den anden mulighed gør, at et vindue automatisk vil fastgøre sig selv til kanten af din
skærm, når du tager fat i det og flytter det ud mod kanten.

10.3

Tilpas Time-komponentens udseende

I menuen Filer kan du åbne vinduet Time-præferencer, hvor
du kan ændre det grafiske udseende af Time-komponenten.
Til venstre i vinduet finder du en række afkrydsningsfelter med
funktioner du kan slå til og fra, mens du til højre kan vælge,
hvilket tidsinterval kalenderoversigten skal vise.
I det følgende gennemgås de forskellige funktioner, du kan
aktivere i vinduet, samt et billede af hvordan programmet ser
ud, når så meget som muligt er vist i Time-komponenten.
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Funktion

Beskrivelse

Vis emne

Afgør om en brugers aftale skal skrives oven på den farvede linje i
kalenderoversigten.

Vis timelinjer

Hvis funktionen er slået til, kan du se en tynd streg for hver time i
kalenderoversigten.

Mal med skygge

Tilføj en skyggeeffekt til de farvede linjer i kalenderoversigten.

Vis oversigtslinje

Vis en oversigtslinje i bunden af Time-komponenten. Markerer du flere
brugere ad gangen i Time-komponenten vil du kunne se disse brugeres
aftaler opsummeret i bunden. Jo mere gul oversigtslinjen er, desto flere
brugere har en aftale på dette tidspunkt.

Vis kun brugere
med aftaler

Viser kun de brugere, der har en aftale i det valgte tidsrum. Dette er nyttigt,
hvis du ønsker at få et overblik over, hvor mange brugere der er optaget i
den valgte periode. Bemærk, at hvis en bruger er blevet skjult pga.
manglende kalenderaftaler, kan du ikke længere finde vedkommende med
en søgning.

Vis farvekoder

Vis en oversigt i Time-komponenten over, hvad de forskellige aftalefarver
betyder. Du kan også benytte denne til kun at vise aftaler af en særlig type
ved at krydse af i det tilsvarende farvede felt.

Skjul tidligere
aftaler

Hvis funktionen er slået til, opdateres starttidspunktet i det viste tidsinterval
i kalenderoversigten automatisk, så du kun ser aftaler fra det aktuelle
klokkeslæt.

Skjul afbrudt ikon

Afgør om du for en brugers telefonstatus kan se afbrudt-ikonet eller om
feltet i stedet skal være blankt.
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Afbrudt-ikon vist

Tidligere aftaler vist

Farvekoder vist

Emne vist
Malet med skygge. Uden skygge:

Timelinjer vist

Brugere uden aftaler vist

10.4

Oversigtslinje vist

Kolonner vist i komponenterne

I flere af komponenterne i Hovedvinduet vil du øverst se en række kolonnenavne. Højreklikker du på
en kolonne vil du som regel få adgang til en højreklikmenu, hvor du kan tilføje eller skjule kolonner.
Dette er gældende for blandt andet Indgående Opkald, Omstillinger og Time-komponenten.
Du kan udvide og mindske kolonnernes bredde ved at ”trække” i deres kanter med musen eller rykke
rundt på deres rækkefølge ved at ”trække” selve kolonnen hen til et nyt sted i komponenten.

1) Højreklik på
kolonnebjælken for at
åbne en menu til at
ændre viste kolonner.

2) Vælg den kolonne du vil
vise eller skjule (her skjules
kolonnen).
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11 Indstillinger
I Indstillinger har du mulighed for at tilpasse Zylinc Attendant Console’s udseende og opførsel. Du
åbner Indstillinger fra menuen Filer. Alle indstillinger er grupperet i forskellige kategorier, du kan vælge
til venstre i indstillingsvinduet, mens du til højre kan se og ændre indstillinger for den kategori, du har
valgt.

Indstillingsmuligheder for den
valgte kategori

Kategorier du kan se
indstillingsmuligheder for.

Hvis du klikker OK i bunden af indstillingsvinduet, vil det blive lukket, og dine ændringer vil træde i kraft.
Hvis du trykker Anvend, vil dine ændringer træde i kraft, men vinduet vil fortsat være åbent. Annuller
vil lukke indstillingsvinduet og ignorere dine ændringer.
Bemærk: Andre indstillinger kan være vist for dig.
Der kan være afvigelser i forhold til, hvilke af indstillingerne nævnt i dette kapitel, der er til rådighed
i dit program. Enkelte funktioner kan f.eks. være blevet slået til eller fra under installationen og andre
er måske ikke understøttet af jeres system. Hvis du ønsker at vide mere om en indstilling, der ikke
er beskrevet i denne manual, bør du kontakte din systemadministrator.
I de følgende afsnit gennemgås hver kategori og de forskellige indstillinger i den. Alle kategorier er
overordnet grupperet under kategorien Brugergrænseflade, som vist på billedet ovenover.

11.1

Audio

Kategori

Indstillinger

(Headset) Jabra

Indstillinger specifikt for Jabra-headsets.

(Headset) Plantronics

Indstillinger specifikt for Plantronics-headsets.

Lyd

Indstillinger for ringetone.
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11.2

Genveje

Kategori

Indstillinger

Program

Opret en global genvej til at bringe Zylinc Attendant Console i fokus
(eksempelvis hvis det er gemt bag et andet vindue), eller opret genveje til
at åbne Hjælp eller skifte layout.

Switch

Opret genveje for funktioner brugt til at håndtere opkald.

Søg

Opret genveje til at flytte fokus til søgefeltet og til at rydde søgefeltet.

Time

Opret genveje for funktioner relateret til Time-komponenten. Disse
inkluderer
 Muligheden for at genindlæse informationer i Time-komponenten
 Søgegenvejene nævnt i afsnit 6.1.2.3
 Sorteringsmulighederne nævnt i afsnit 6.1.2.3
 Åbne Send besked (både e-mail og SMS), Fravær og oprette et
Hurtigt fravær, der indsætter et prædefineret fravær i brugerens
kalender startende med det samme.

11.3

Operator

Kategori

Indstillinger

Standarder

Vælg hvilket telefonnummer der skal markeres som standard, når en bruger
vælges.

11.4

Opstart

Kategori

Indstillinger

Login

Vælg om du under opstart altid skal se login-skærmen eller om du ønsker
at logge ind automatisk. Her kan du også skifte dit password.

11.5

Program

Kategori

Indstillinger

Udseende

Her kan du vælge hvilket skin programmet skal anvende samt ændre
tekststørrelse. Et skin bestemmer hvordan de grafiske dele af programmet
skal se ud, såsom hvilke farvenuancer komponenter skal have.

Vælg sprog

Vælg hvilket sprog programmet skal bruge.

11.6

Switch

Kategori

Indstillinger

Enhed

Vælg hvilken Tilstand programmet skal starte op i. Derudover kan du her
aktivere funktionen Viderestil til (se evt. afsnit 5.5).
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Følg mig

Indtast det nummer, som opkald skal viderestilles til, når du går i tilstanden
Følg mig.

Opførsel

Definér hvad programmet skal gøre, når du får et opkald, mens programmet
enten er minimeret eller skjult bag et andet vindue (se evt. afsnit 5.6).

11.7

Søg

Kategori

Indstillinger

Aliaser

Her kan du se, oprette og fjerne dine alias-søgemuligheder (se afsnit 7.4).
Vælg først et tegn, du vil bruge som Alias. Vælg derefter hvad der skal
søges efter under Felt, når du indtaster dit aliastegn og til sidst kryds af, om
søgningen skal være eksakt eller ej. Du kan ikke genbruge eller vælge
andre tegn som Alias, end dem der er foreslået.

Skjul brugere

Vælg om du kun vil se brugere, når du søger, eller om du altid vil se brugere
i Time-komponenten. Vælg derudover om dine favoritter i Timekomponenten skal skjules når du søger.

11.8

Tilstedeværelse

Kategori

Indstillinger

Kombineret
tilstedeværelse

Vælg hvilke statusikoner der skal afgøre, hvad statusikonet Kombineret
tilstedeværelse (se afsnit 6.1.3.3) viser.

11.9

Time

Kategori

Indstillinger

Tilgængelig fra

Angiv hvad tidspunktet i kolonnen Tilgængelig fra i Time-komponenten
baseres på. Her kan du vælge, hvor mange minutter brugere minimum skal
være ledige, før du vil betragte dem som ledige. Hvis du eksempelvis sætter
værdien til 15 og en bruger er ledig i 10 minutter mellem to møder, vil du
først se brugeren som ledig, når sidste møde er færdigt.

Bemærk: Hvis en indstilling ikke ser ud til at have en effekt, så prøv at genstarte.
Visse indstillinger kan kræve en genstart af Zylinc Attendant Console, før de træder i kraft. Hvis
en indstilling ikke ser ud til at have nogen effekt, kan du prøve at genstarte Zylinc Attendant
Console.

