TDC Call Center Supervisor

Brugervejledning
Version 20.0

7174-1433 Brugervejledning TDC Call Center Supervisor.indd 1

19/08/14 08.53

Indholdsfortegnelse

1

Om dette dokument.............................................................................................. 4
1.1 Modtagergruppe.......................................................................................... 4
1.2 Sådan er vejledningen opbygget.............................................................. 4

2

Introduktion til TDC Call Center ........................................................................ 5
2.1 Callcenter – Supervisor ............................................................................. 5

3

Administrer agenter ............................................................................................ 7
3.1 Vælg agenter, som skal overvåges ......................................................... 7
3.2 Agenters telefon- og ACD-status ............................................................ 8
3.3 Vis agentoplysninger ............................................................................... 10
3.4 Ændring af agenters ACD-status .......................................................... 10
3.5 Bryd ind i en agents opkald ..................................................................... 10
3.6 Besvar agents opkald .............................................................................. 11

4

Administration af opkald i kø .......................................................................... 11
4.1 Ruden Kald sat i kø .................................................................................... 12
4.2 Vælg callcentre til overvågning ............................................................. 13
4.3 Rediger det viste antal opkald................................................................ 14
4.4 Vis eller skjul callcenter-paneler ............................................................ 15
4.5 Vis opkald i kø............................................................................................. 15
4.6 Gruppér opkald i kø .................................................................................. 16
4.7 Sortér opkald i kø ...................................................................................... 16
4.8 Hent opkald i kø ......................................................................................... 17

5

Vis statistik i realtid........................................................................................... 17
5.1 Vis Køstatus ............................................................................................... 17
5.2 Kø oplysninger ........................................................................................... 18
5.3 Agentoplysninger ..................................................................................... 19
5.4 Vælg oplysninger til visning ................................................................... 20

6

Generer rapporter ..............................................................................................20
6.1.1 Kør rapport ................................................................................................. 21
6.1.1.1 Rapportresultater (eksempel).............................................................. 25
6.1.2 Planlæg rapport ........................................................................................ 25
6.1.3 Administrer planlagte rapporter ........................................................... 30

2

7174-1433 Brugervejledning TDC Call Center Supervisor.indd 2

19/08/14 08.53

7

Konfigurer TDC Call Center ...............................................................................30
7.1 Indstillinger – generelt ............................................................................. 31
7.1.1 Konto ........................................................................................................... 31
7.1.2 Hotel-gæst ................................................................................................. 32
7.1.3 Sprog ........................................................................................................... 32
7.1.4 Pop op-skærm ........................................................................................... 32
7.1.5 Datoformat................................................................................................. 33
7.1.6 Tidsformat.................................................................................................. 33
7.1.7 Arbejdsområde ......................................................................................... 34
7.2 Indstillinger – Applikation ....................................................................... 35
7.2.1 Medlemskab af kø...................................................................................... 35
7.2.2 Agent politikker.......................................................................................... 36
7.2.3 Bryd ind og overvåg.................................................................................. 36
7.3 Indstillinger – rapport .............................................................................. 37
7.3.1 Standard grænseværdier ........................................................................ 37
7.3.2 Standardstartugedag .............................................................................. 38
7.3.3 Standardberegning af servicemål ......................................................... 38

8

Appendiks I - Sådan kommer du i gang .........................................................38
8.1 Start TDC Call Center fra webportal ..................................................... 39
8.2 Log på fra webbrowser ............................................................................ 39
8.3 Opsætning af TDC Call Center ................................................................ 41

9

Appendiks II - Udforsk arbejdsområdet ....................................................... 41
9.1.1 Globalt meddelelsesområde .................................................................. 43
9.1.2 Links til andre elementer og funktioner ..............................................44
9.2 Ruden Kontaktpersoner ..........................................................................44
9.2.1 Panelet Søg................................................................................................. 45
9.2.2 Panelet Agenter......................................................................................... 45
9.2.3 Panelet Køer ...............................................................................................46
9.3 Kontroller ....................................................................................................46
9.3.1 Opkaldshandlingsknapper .....................................................................46

10 Bilag A: Ordliste og definitioner ..................................................................... 47
10.1 ACD-statusser ........................................................................................... 47
10.2 Telefonstatusser ....................................................................................... 49
10.3 Opkaldstyper ............................................................................................. 50
11 Bilag B: Tastaturgenveje.................................................................................... 51

3

7174-1433 Brugervejledning TDC Call Center Supervisor.indd 3

19/08/14 08.53

1

Om dette dokument
Med dette dokument får du en vejledning i anvendelsen af de funktioner i TDC Call
Center som anvendes af supervisor.
TDC Call Center indeholder funktioner som ikke er beskrevet i denne vejledning – men
som vil kunne findes i vejledningen rettet mod agenter i TDC Call Center.

1.1

Modtagergruppe
Dette dokument er udarbejdet til supervisorer på callcentre, som bruger klienten
TDC Call Center samt medarbejdere som skal udarbejde rapporter og statistik til TDC
Scale og TDC Erhverv One.

1.2

Sådan er vejledningen opbygget
Følgende tabel angiver de afsnit, der indeholder oplysninger om funktionerne i TDC
Call Center.
Afsnit
Introduktion til TDC
Call Center
Administrer agenter

Administration af
opkald i kø
Vis statistik i realtid

Generer rapporter
Konfigurer TDC Call
Center
Appendiks I - Sådan
kommer du i gang
Appendiks II - Udforsk
arbejdsområdet
Bilag A: Ordliste og
definitioner
Bilag B:
Tastaturgenveje
Bilag B:
Tastaturgenveje

Oversigt
Dette afsnit giver et overblik over TDC Call Center og de
funktioner, der er tilgængelige for agenter og supervisorer.
I dette afsnit beskrives det, hvordan supervisorer kan
bruge TDC Call Center til at kontrollere de agenter, som de
er ansvarlige for.
I dette afsnit beskrives det, hvordan du styrer opkald i kø.
I dette afsnit beskrives Køstatus, som supervisorer kan
bruge til at kontrollere status for udvalgte callcentre og
agenter.
I dette afsnit beskrives det, hvordan rapporter genereres
og planlægges.
I dette afsnit beskrives de indstillinger, som kan konfigureres og tilpasses for at gøre TDC Call Center mere brugervenligt.
I dette afsnit beskrives det, hvordan man logger ind og ud
af TDC Call Center, konfigurerer systemet, skifter adgangskode og finder hjælp.
Dette afsnit giver et overblik over brugergrænsefladen.
Dette bilag indeholder definitioner af termer anvendt i TDC
Call Center.
I dette bilag beskrives de tastaturgenveje, som findes i
TDC Call Center.
I dette bilag beskrives de tastaturgenveje, som findes i
TDC Call Center.
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2

Introduktion til TDC Call Center
TDC Call Center er et professionelt kommunikationsstyringsprodukt til callcenteragenter og -supervisorer til brug sammen med TDC Scale og TDC Erhverv One.
TDC Call Center giver brugeren og supervisoren følgende fordele:
•	Effektiv håndtering af opkald og automatisk fordeling af opkald og administration
af TDC Call Center-agenters status
•	Integration af online telefonlister med ”click-to-dial”-funktion
•	Overvågning i realtid af agent- og køaktiviteter for TDC Call Center-supervisorer
•	Historisk rapportering af agent- og køaktiviteter for TDC Call Center-supervisorer
Følgende afsnit giver et overblik over funktionerne i TDC Call Center – Supervisor og
henviser til andre afsnit med flere oplysninger.

2.1

Callcenter – Supervisor
Klienten TDC Call Center – Supervisor er udviklet til at understøtte callcentersupervisor behov i ethvert miljø. Det understøtter overvågning af agenter, køstyring,
rapportering i realtid og historisk rapportering samt andre funktioner, som er
nødvendige i store callcentre.
I Figur 1 vises hovedgrænsefladen i TDC Call Center – Supervisor.

Figur 1 TDC Call Center – Supervisor, hovedgrænseflade
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Grænsefladen til TDC Call Center omfatter følgende arbejdsområder:
•

Logoruden – I Logoruden vises oplysninger om dig, og der er link til andre sider og
funktioner.

•	Opkaldspanel – Opkaldspanel bruges til at vise og administrere dine aktuelle
opkald.
•	Ruden Kontaktpersoner – I ruden Kontaktpersoner kan du finde dine telefonlister
samt opkalds- og ACD-status i realtid for de agenter, du overvåger.
•	Ruden Kald sat i kø – Ruden Kald sat i kø anvendes til at administrere opkald i kø.
•	Dialogboksen Opkaldshistorik – Dialogboksen Opkaldshistorik kan bruges til at
få vist tidligere opkald og foretage opkald ved hjælp af historikken.
•	Køstatus – Køstatus indeholder en oversigt over oplysninger i realtid om op til 50
køer og gør det muligt at overvåge vigtige nøgletal for overvågede callcentre og
agenter, du fører tilsyn med.
•	Vinduet Rapport – Vinduet Rapport, som åbnes ved at trykke på linket
Rapportering, bruges til at generere rapporter om aktiviteterne og resultaterne
for de callcentre og agenter, som du leder.
•	Siderne Indstillinger – Siderne Indstillinger, som åbnes ved at trykke på linket
Indstillinger, bruges til at konfigurere forskellige aspekter af TDC Call Center.
Du kan finde flere oplysninger i kapitel 9 Appendiks II - Udforsk arbejdsområdet.

Du kan finde oplysninger om de funktioner i TDC Call Center, der skal udføres af
supervisorer, i følgende afsnit:
•	Administrer agenter
•	Administration af opkald i kø
•	Vis statistik i realtid
•	Generer rapporter

Desuden kan du finde oplysninger om andre tilgængelige funktioner i følgende afsnit:
•	Konfigurer TDC Call Center
•	Appendiks I - Sådan kommer du i gang
•	Appendiks II - Udforsk arbejdsområdet
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3

Administrer agenter
Panelet Agenter bruges til at få vist de agenter du overvåger, og foretage handlinger
i forbindelse med dem. Du kan også overvåge udvalgte agenters opkald og ACDstatus og tilslutte eller fjerne en agent fra en kø. Du kan finde oplysninger om valg af
agenter til overvågning i afsnit 3.1 Vælg agenter, som skal overvåges
Panelet Agenter finder du i ruden Kontaktpersoner:

Figur 2 Panelet Agenter
BEMÆRK: For at en Agent fremgår på denne liste skal din administrator tildele Agenten til dig.

3.1

Vælg agenter, som skal overvåges
TDC Call Center gør det muligt at overvåge udvalgte agenters opkald og ACD-status,
men agenterne overvåges ikke automatisk. Hvis du vil overvåge en agents status,
skal du vælge agenten.
Sådan vælges de agenter, der skal overvåges:
1)	Klik på Rediger
åbnes.

i panelet Agenter. Dialogboksen Rediger overvågede agenter

Figur 3 Dialogboksen Rediger overvågede agenter
7

7174-1433 Brugervejledning TDC Call Center Supervisor.indd 7

19/08/14 08.53

2)	Marker afkrydsningsfeltet ud for hver agent, der skal overvåges. Hvis en agent
arbejder i flere callcentre, vælger du også at overvåge dem i alle de callcentre, de
arbejder i, ved at markere den pågældende agent til overvågning i et callcenter.
3) Klik på Gem.
De valgte agenters opkalds- og ACD-status vises. Status for agenter, som ikke
overvåges, vises som ukendt (nedtonet).

Figur 4 Panelet Agenter – overvågede agenter

Listen gemmes og er tilgængelig i efterfølgende sessioner.
3.2

Agenters telefon- og ACD-status
Overvågede agenters opkalds- og ACD-status vises. Agentens kombinerede telefonog ACD-status vises med et enkelt ikon til venstre for agentens navn, som viser
agentens kapacitet til at modtage opkald. Desuden vises agentens ACD-status med
tekst efter vedkommende navn.
Andre agenter status er angivet som ”Ukendt”.

Figur 5 Panelet Agenter – agenter vist med telefon- og ACD-status
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Agenter har følgende telefon- og ACD-status:
Telefonstatus

ACD-status

Ikon

Beskrivelse

Ledig

Ledig

Røret på agentens telefon er lagt
på, og agenten kan foretage ACDopkald.

Ringer

Ledig

Agentens telefon ringer, og
agenten kan modtage opkaldet.

Alle

Optaget, Log på,
Log af

Agenten kan ikke modtage ACDopkald.

Ledig, Ringer

Efterbehandling

Agenten udfører arbejde
efter, at opkaldet er afsluttet.
Vedkommende kan muligvis ikke
modtage opkald.

Optaget

Ledig,
Efterbehandling

Røret på agentens telefon er taget
af, hvilket betyder, at agenten er i
gang med et opkald.
Opkald kan sendes til agenter
afhængig af deres indstillinger for
ventende opkald og callcenterets
indstillinger for ventende opkald og
afslutning.

Vil ikke
forstyrres

Alle

Agenten har aktiveret tjenesten Vil
ikke forstyrres.
ACD-opkald sendes ikke til
agenter med opkaldsstatus Vil ikke
forstyrres.
Denne status anbefales ikke
for TDC Call Center-agenter.
Agenter bør anvende statussen
Utilgængelig ACD, hvis de har
behov for at blokere nye indgående
opkald midlertidigt.

Fast
viderestilling

Alle

Agenten har aktiveret tjenesten
Fast viderestilling.

Ukendt

Alle

Agenten overvåges ikke aktuelt.

9
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3.3

Vis agentoplysninger
Hvis du klikker på en agent, udvides posten og viser alle køer, som den pågældende
agent er tilknyttet, samt alle agentens aktuelle opkald i den rækkefølge, de modtages.
Følgende oplysninger vises for hvert opkald:
•

Opkaldsnummer

•

 pkaldsnavn (hvis det er relevant) og opkaldsnummer (og lokalnummer ved
O
direkte opkald), f.eks. ”Joe Smith +12403645125”

•

 pkaldets længde i følgende format: ”MM:SS” f.eks. ”10:22” (eller ”TT:MM:SS”,
O
hvis opkaldet varer mere end en time).

Følgende oplysninger vises for hver kø:

3.4

•

Callcenter-id

•

Om agenten har tilsluttet sig køen

Ændring af agenters ACD-status
Du kan gennemtvinge en ændring af ACD-status for en agent. Denne handling kan
kun udføres på overvågede agenter.
Sådan skiftes agentens ACD-status:
1) Klik på agenten i panelet Agenter, og klik derefter på knappen ACD-status

.

Figur 6 Panelet Agenter – agenternes ACD-status

2) Vælg en ny status fra rullelisten.
3.5

Bryd ind i en agents opkald
Bryd ind for supervisorer gør det muligt at bryde ind i en agents opkald. Dette er
nyttigt, når du ønsker at bryde ind i et allerede etableret opkald mellem to parter. Du
kan kun bryde ind i samtalen hos agenter, hvis telefon- og ACD-status er udvalgt til
overvågning.
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BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du har tjenesten Individuel
indtrækning med Bryd ind. Samtidig skal den pågældende agent have deaktiveret
tjenesten Blokering af indbrydning.
Kontakt din administrator, hvis du ønsker denne mulighed.
Sådan bryder du ind i en agents opkald:
1)	Udvid panelet Agenter i ruden Kontaktpersoner, og vælg en agent. Agenten skal
have præcist ét aktivt opkald.
2)	Klik på agenten for at udvide posten, og klik derefter på Bryd ind
oprettes et trepartstelefonkonference.
3.6

. Der

Besvar agents opkald
Gruppesvar gør det muligt at besvare et ubesvaret opkald på vegne af en agent.
Dette er praktisk, når agenten er ude eller optaget.
NOTE 1: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis gruppen har tjenesten Gruppesvar.
NOTE 2: Et opkald, der hentes med Gruppesvar, behandles i TDC Call Center-rapporter som et direkte indgående opkald til den, der henter opkaldet, og ikke som et
ACD-opkald, fordi det ikke blev besvaret af den valgte agent med ACD-processen.
NOTE 3: Supervisor gruppesvar understøttes kun, hvis agenten og supervisoren
befinder sig i samme gruppe. Denne funktion kan deaktiveres i virksomheder.

Sådan besvares et ubesvaret opkald for en agent:
1) Vælg en agent, hvis telefon ringer, i panelet Agenter.
2)	Hold musen over agenten, og klik på Besvar
.
Du besvarer nu opkaldet, og opkaldet vises i Opkaldspanel.

4

Administration af opkald i kø
TDC Call Center gør det muligt at administrere opkald i kø i de valgte callcentre (op til
fem) og overvåge opkald i realtid. Ruden Kald sat i kø bruges til at administrere opkald
i køer, du er ansvarlig for.
I afsnit 4.1 Ruden Kald sat i kø beskrives ruden Kald sat i kø. De efterfølgende afsnit
beskriver de handlinger, du udfører i forbindelse med administration af opkald i kø:
•	Vælg callcentre til overvågning
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7174-1433 Brugervejledning TDC Call Center Supervisor.indd 11

19/08/14 08.53

•	Vis eller skjul callcenter-paneler
•	Vis opkald i kø
•	Gruppér opkald i kø
•	Sortér opkald i kø
•	Hent opkald i kø
4.1	Ruden Kald sat i kø
Du bruger ruden Kald sat i kø til at administrere opkald i køer.
I ruden Kald sat i kø vises de overvågede callcentre samt opkald i kø i hvert callcenter.
Du kan overvåge op til fem callcenter-køer ad gangen.
Du kan finde oplysninger om valg af callcentre til overvågning i afsnit 4.2 Vælg
callcentre til overvågning.
Hvert callcenter vises i et separat panel. Panelets titellinje indeholder følgende
oplysninger og kontroller:
•	Callcenter-navn – navnet på callcenteret.
•	Callcenter-nummer – callcenterets hovednummer.

Figur 7 Ruden Kald sat i kø

•	Ikonet Banke på
– vises, hvis der er en eller flere resterende talebeskeder på
callcenterets telefonsvarer. Dette ikon har samme funktion som indikatoren for
ventende besked for callcenteret.
•	Forholdet mellem viste opkald og grænseværdien – er antallet af opkald i den
viste kø i forhold til det maksimale antal opkald, der kan vises for køen.
•	Forholdet mellem opkald i kø og køens længde– er antallet af opkald i køen i
forhold til længden på den viste kø.
Når du udvider panelet for et callcenter, vises listen med opkald i kø for det
pågældende callcenter.
Opkaldene er som standard sorteret efter deres placering i køen med det ældste
opkald først. De kan grupperes efter prioritetsgruppe. Du kan finde flere oplysninger i
afsnit 4.6 Gruppér opkald i kø.
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Følgende oplysninger om hvert opkald vises:
•	Ikonet Opkaldsstatus – en grafisk visning af status for opkaldet i kø:
− Venter

– opkaldet står i kø og venter på at blive besvaret.

− Meddelelse
opkalderen.
− Videresendt

– der afspilles en velkomstmeddelelse eller musik for
– opkaldet er videresendt.

•	Opkaldets identitet – navnet (hvis det foreligger) og telefonnummeret på den, der
ringer.
•

Opkaldstid – opkaldets samlede varighed, herunder tiden i den aktuelle kø (i
parenteser).

Hvis du klikker på et opkald, udvides det og viser følgende data:
•	Position – opkaldets position i køen.
•	Destination – navnet (hvis det er tilgængeligt) og telefonnummeret på det
callcenter (hvis det foreligger), der er ringet til.
Når opkaldet udvides, handlingsknapperne for de handlinger, der kan foretages i
forbindelse med opkaldet, vises. Du kan finde en liste over knapperne i TDC Call
Center i afsnit 9.3.1 Opkaldshandlingsknapper.
4.2 Vælg callcentre til overvågning
Du kan vælge op til fem callcentre, som skal overvåges. De overvågede callcentre
vises i ruden Kald sat i kø.
Sådan vælges de callcentre, der skal overvåges:
1)	Klik på Indstillinger
favoritter i kø.

i ruden Kald sat i kø, og vælg indstillingen Rediger

Figur 8 Kald sat i kø – indstillinger – dialogboksen Rediger favoritter i kø
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Dialogboksen Rediger favoritkøer åbnes.

Figur 9 Dialogboksen Rediger favoritkøer

2)	Marker afkrydsningsfelterne Overvåg i rækkerne for de callcentre, der skal
overvåges.
3) Klik på Gem.
BEMÆRK: Hvis du klikker på knappen Luk
i et callcenterpanel i ruden Kald sat i
kø, lukkes panelet, men stopper ikke med at overvåge callcenteret.
Hvis du vil stoppe med at overvåge et callcenter, skal du fjerne markeringen af
afkrydsningsfeltet Overvåg for callcenteret i dialogboksen Rediger favoritkøer.
Du kan finde oplysninger om at vise eller skjule et callcenter i ruden Kald sat i kø i
afsnit 4.4 Vis eller skjul callcenter-paneler.
4.3	Rediger det viste antal opkald
Du kan ændre det maksimale antal viste opkald for hvert callcenter, du overvåger. Det
samlede antal viste opkald for et callcenter må ikke overstige 50.
1)	Klik på Indstillinger
i ruden Kald sat i kø, og vælg indstillingen Rediger
favoritter i kø. Dialogboksen Rediger favoritkøer åbnes.
2)	Indstil det samlede antal viste opkald i hvert callcenter, du overvåger, i hver
prioritetsgruppe.
BEMÆRK: Antallet af viste kald er uafhængig af hvor mange kald, der kan stå i kø i
det enkelte callcenter.

14
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4.4

Vis eller skjul callcenter-paneler
Du kan vælge, at callcenter-paneler for overvågede køer skal vises eller være skjulte.
Dette er ikke det samme som at vælge køer, der skal overvåges.
Sådan vises/skjules callcenter-paneler:
1) Klik på Indstillinger

i ruden Kald sat i kø.

2)	Vælg Vis, og Marker eller fjern derefter markeringen af navnene på callcentrene.
Hvis alle callcentre skal vises eller skjules, skal du markere eller fjerne
markeringen af Alle.

Figur 10 Kald sat i kø – Indstillinger – Vis

Alternativt kan du klikke på knappen Luk
for at skjule et callcenter. Callcenteret
fjernes fra visningen, men det overvåges stadig.
4.5 Vis opkald i kø
Du kan vælge at udvide eller skjule callcenter-paneler for at skjule eller få vist opkald i
de overvågede callcentre.
Sådan vises opkald i kø i et callcenter:
Klik på knappen Udvid

for det pågældende callcenter.

Sådan vises detaljerne om et valgt opkald:
Klik på opkaldet.

15
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4.6

Gruppér opkald i kø
Du kan gruppere opkald i kø efter deres prioritetsgruppe.
Sådan grupperes eller opdeles opkald i kø:
1) Klik på Indstillinger

i ruden Kald sat i kø.

2)	Vælg Sortering fra rullelisten, og Marker eller fjern derefter markeringen af
Grupper efter prioritet. Denne handling gælder for alle overvågede callcentre.

Figur 11 Kald sat i kø – indstillinger – Gruppe

3) Fjern markeringen af indstillingen Grupper efter prioritet for at opdele opkald.
4.7

Sortér opkald i kø
Opkald i kø kan sorteres efter deres samlede ventetid eller deres ventetid i den
aktuelle prioritetsgruppe.
Sådan sorteres opkald i kø:
1) Klik på Indstillinger

i ruden Kald sat i kø.

2)	Vælg Sortering og derefter de ønskede sorteringsmuligheder. Denne handling
gælder for alle overvågede callcentre.

Figur 12 Kald sat i kø – Indstillinger – Sortering
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4.8 Hent opkald i kø
Du kan hente opkald, der står i kø, fra køen til din telefon.
Sådan hentes et opkald fra en kø:
Klik på opkaldet i ruden Kald sat i kø, og klik derefter på Hent
pågældende opkald.

for det

Når du henter opkaldet, vises det i Opkaldspanel og kan behandles som alle andre
opkald. F.eks. kan du overføre det til et vilkårligt nummer eller en anden kø.

5

Vis statistik i realtid
TDC Call Center giver dig som supervisor oplysninger om overvågede agenter og køer
i realtid. Oplysningerne vises i Køstatus. Du kan også navigere til en udvalgt agent
eller kø direkte fra Køstatus.

5.1

Vis Køstatus
Sådan åbnes Køstatus:
Klik på linket Køstatus i øverste højre side af hovedvinduet. Køstatus åbnes i et
separat vindue og kan være åbent samtidigt med andre vinduer i TDC Call Center.

Figur 13 Køstatus
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5.2

Kø oplysninger
I Køstatus vises hvert callcenter-kø på en separat linje og indeholder følgende
oplysninger om hver kø:
•

Id – callcenterets tekniske navngivning (normalt skjult).

•

Navn – navnet på callcenteret.

•

Status – Anvendes ikke.

•	Kald i kø – viser antallet af opkald i kø som en procentdel af den samlede
køkapacitet for det pågældende TDC Call Center. F.eks. betyder ”6/10”, at der er
seks opkald i en kø med et maksimum på ti opkald.
•	Ventetid (Aktuel) – er ventetiden for det opkald, som har været længst i køen.
•	Ventetid (Gennemsnit) – er den forventede ventetid for opkald i køen.
•

Ekspeditionstid – er den gennemsnitlige behandlingstid for opkald i køen.

•

 vartid – er den tid, et opkald gennemsnitligt venter i køen, før opkaldet tilbydes til
S
en agent.

•

Bemandet – er antallet af agenter ledet af dig med ACD-status Log på, Ledig,
Optaget eller Efterbehandling i forhold til alle agenter ledet af dig på dette
callcenter.

•

L edig – er antallet af agenter med ACD-status Ledig, som ikke er i gang med et
opkald.

•	Ikke tilgængelig – er antallet af agenter, som er logget ind på callcenteret, men ikke
ledige til at modtage opkald.
•	Vis agenter – når dette afkrydsningsfelt er markeret, vises de agenter, som er
logget på callcenteret, i området Agenter nederes i Køstatus vinduet.
Følgende felter har visuelle indikatorer: Opkald i kø, Længste Ventetid, Anslået ventetid,
Gennemsnitlig håndteringstid og Gennemsnitlig svartid.

18
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5.3

Agentoplysninger
Køstatus indeholder oplysninger om agenterne i de valgte køer.
Sådan vises agentoplysninger:
1)	Marker feltet Vis agenter på linjerne for køerne i området Køer på Køstatus for at
vælge de køer, for hvilke du vil se agentoplysningerne.
Følgende oplysninger vises om hver agent:
•

 tatus – er agentens kombinerede telefon- og ACD-status. Du kan finde flere
S
oplysninger i afsnit 3.2 Agenters telefon- og ACD-status.

Bemærk, at kolonnen Status kun er sorteret efter ACD-status og ikke tager hensyn til
telefonstatus.
•

Navn – viser agentens navn.

•	Køer (total) – er det samlede antal køer, som agenten er tilmeldt. Dette tal er et
link, som åbner en dialogboks med agentens køer, når der klikkes på det.
•	Login-tid – er det tidspunkt, agenten senest loggede ind.
•	Login-varighed – viser den tid, agenten har været logget på.
•	Kaldsstatus (tid) – viser det aktuelle opkalds status og varighed. Opkaldets
status kan være Ledig, Ringer eller optaget. Hvis agenten deltager i flere opkald,
afspejler opkaldstiden det længst varende opkald. Når et opkald frigives, afspejler
opkaldstiden tiden på de resterende opkald.
•	Agentstatus (tid) – viser agentens ACD-status og -tid. Hvis agenten er optaget,
vises koden for optaget.
•

% Tilgængelig – viser den tid, agenten var ledig til at modtage opkald som en
procentdel af varigheden af det aktuelle login.

•

Indkommende – viser den gennemsnitlige tid, agenten har brugt på et indgående
ACD-opkald.

•

Udgående – anvendes ikke.

•

Efterbehandling – viser den gennemsnitlige tid, agenten har brugt på afslutning
efter et opkald.

Køstatus er udviklet til brug sammen med ruden Opkald i kø og panelet Agenter panel
i ruden Kontaktpersoner. Køstatus giver et overblik over agenter og køer i realtid,
mens panelet Agenter og ruden Opkald i kø gør det muligt at foretage handlinger i
forbindelse med overvågede agenter og ACD-opkald. Du kan finde flere oplysninger
om de handlinger, du kan foretage for at administrere agenter og opkald i kø i afsnit 3
Administrer agenter og 4 Administration af opkald i kø.
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5.4

Vælg oplysninger til visning
TDC Call Center indeholder som standard oplysninger om callcentre og agenter som
beskrevet i afsnit 5.2 Kø oplysninger og 5.3 Agentoplysninger. Du kan dog ændre de
oplysninger, der skal vises på Køstatus.
Sådan vælges oplysninger til visning:
1) Højreklik på den første række i tabellen med opkald i kø eller agenter
2) Vælg Kolonner i den viste menu.
3)	Fjern markeringen af de kolonner, du vil skjule, på listen over tilgængelige
kolonner, og Marker de kolonner, der skal vises.

Figur 14 Køstatus – vælg kolonner til visning

4) Klik et vilkårligt sted på Køstatus uden for menuen, når du er færdig.

6

Generer rapporter
TDC Call Center indeholder rapporteringsfunktioner til både agenter og supervisorer.
Agenter kan kun generere rapporter om deres egne aktiviteter, mens supervisorer
har adgang til rapporter om agenters aktiviteter og resultater samt callcentrene
under deres tilsyn.
Funktionen Rapportering gør det muligt at køre rapporter og planlægge fremtidige
rapporter med foruddefinerede skabeloner. Rapporterne kan være af typen Agent
eller TDC Call Center.
Linket Rapportering øverst i hovedskærmen giver adgang til sider som anvendes til at
generere og planlægge rapporter.

Figur 15 Hovedvindue (øverst i vinduet)

Dette afsnit indeholder et eksempel på en rapport.
20

7174-1433 Brugervejledning TDC Call Center Supervisor.indd 20

19/08/14 08.53

6.1.1 Kør rapport
Sådan køres en rapport:
1)	Klik på linket Rapportering i øverste højre side af hovedvinduet. Vinduet Rapport
åbnes.

Figur 16 Vinduet Rapport – valgmuligheder

2)	Vælg en rapportskabelon fra rullelisten. Rapportens inputparametre vises på
siden.

Figur 17 Rapporten Agentaktivitet
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3)	Indtast de nødvendige oplysninger. Hvilke oplysninger der skal afgives afhænger
af den valgte skabelon og rapporttypen. I nedenstående tabel gennemgås
inputparametrene for alle rapporter.
Inputfelt

Beskrivelse

Tilladt værdi

Omfang

Det gør det muligt at specificere de
agenter, der skal omhandles af rapporten i
Agentrapporter. Du kan markere Alle agenter
eller Agent. Hvis du markerer Agenter, skal du
vælge agenter fra rullelisten.
BEMÆRK: Denne parameter er deaktiveret,
når en agent kører rapporten, da en agent kun
kan køre en rapport om sig selv.

Alle agenter, Agent

Det specificerer de callcentre, der skal
medtages i rapporten, i forbindelse med
callcenter-rapporter. Du kan vælge Alle
callcentre, Callcenter.
• Hvis du markerer Callcenter, skal du vælge
callcentre fra rullelisten.

Alle callcentre,
Callcenter

Fuldførte
kald

Denne indstilling bruges til at tælle antallet af
ACD-opkald, en agent har gennemført inden
for det specificerede interval. Serviceniveauet
for afslutning af opkald kan indstilles fra ”1” til
”7200” sekunder.

1 til 7200

Tidsgrænse
for korte
kald

Denne indstilling anvendes til at tælle
antallet af ACD-opkald med kort varighed
gennemført af en agent inden for et interval.
Den maksimale længde på opkald med kort
varighed kan indstilles fra ”1” til ”7200”
sekunder.

1 til 7200

Service
niveau

Denne indstilling gør det muligt at angive op
til fem serviceniveauer, som anvendes til at
beregne serviceniveauet for hvert callcenter.
Hvert serviceniveau kan indstilles fra ”1” til
”7200” sekunder.

1 til 7200

Service Level Disse indstillinger anvendes til at afgøre,
Options
om bestemte typer opkald skal medtages i
beregningerne af serviceniveau:
• Marker Medtag kald, der er gået i overløb
grundet tid for at medtage opkald overført
pga. tidsudløb.
• Marker Medtag alle andre kald i overløb for at
medtage opkald overført af andre årsager.
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• V
 ælg en af følgende valgmuligheder for
opgivne opkald:
• Udeluk opgivne kald for at udelukke alle
opgivne opkald
• Medtag alle opgivne kald for at medtage
alle opgivne opkald
• Medtag alle opgivne kald undtagen ved ikke
gennemført velkomsthilsen for at medtage
alle opkald opgivet efter afspilning af
velkomstmeddelelsen
• Medtag alle opgivne kald undtagen indenfor
angivet tidsinterval for at medtage
opkald opgivet efter den periode, der er
specificeret af intervalparameteren for
opgivne opkald.
Interval for
Hvis du vælger indstillingen Medtag alle
opgivne kald opgivne kald undtagen indenfor angivet
tidsinterval, skal du indtaste det ønskede
interval i sekunder i denne tekstboks.

Disse muligheder
kan vælges eller
fravælges.

1 til 7200

Serviceniveau i
procent

Denne indstilling gør det muligt at specificere
servicemålet (udtrykt som en procentdel af
opkald).

Type

Historisk, realtid
Her kan vælges mellem Historisk, realtid eller
eller planlagt
planlagt.
• Historiske rapporter viser data fra den
tildelte startdato til den tildelte slutdato.
• Aktuelle (Realtid) rapporter viser data fra
den tildelte startdato til nu, med det aktuelle
interval opdateret med realtidsdata.
• Planlagte rapporter giver muligheden for
at få tilsendt rapporter med bestemte
intervaller. Planlagte rapporter er beskrevet
i 6.1.2 Planlæg rapport.
Aktuelle rapporter for individuelle agenter
indeholder data for hvert tidsinterval, hvor
det seneste interval afspejler aktuelle
data, hvis det ønskes (afhængig af
opdateringshastigheden). Når intervallet
skifter, registreres de endelige data for den
seneste periode og vises som historiske
data, og aktuelle data afspejles af det nye
tidsinterval.

23

7174-1433 Brugervejledning TDC Call Center Supervisor.indd 23

19/08/14 08.54

Startdato

Den dato, hvorfra opkaldsdata skal medtages
i rapporten. Denne kan indstilles ved
indtastning i tekstfeltet eller ved at klikke på
ikonet Kalender. Dette er obligatorisk. Den
ældste historiske dato afhænger af det valgte
interval:
• 180 dages intervalstatistik hver halve time
• 365 dages intervalstatistik hver time
• 730 dages intervalstatistik hver dag

MMM DD, YYYY

Starttidspunkt

Det tidspunkt, hvorfra opkaldsdata skal
medtages i rapporten. Tid kan kun anvendes
ved time- og minutintervaller.

00:00 til 23:59

Slutdato

Den dato, hvortil opkaldsdata skal medtages
i rapporten. Denne kan indstilles ved
indtastning i tekstfeltet eller ved at klikke på
ikonet Kalender. Dette er obligatorisk, hvis der
vælges en historisk rapport.

MMM DD, YYYY

Sluttidspunkt

Det tidspunkt, hvortil opkaldsdata skal
medtages i rapporten. Tid kan kun anvendes
ved time- og minutintervaller. Dette er
obligatorisk, hvis der vælges en historisk
rapport.

00:00 til 23:59

Interval

Det valgte interval afgør, hvordan
oplysningerne præsenteres i rapporten. F.eks.
indeholder en timerapport oplysninger om
hver time i rapportens tidsramme.

15 minutter, 30
minutter, timelig,
daglig, ugentlig,
månedlig

Output
Format

Dette gør det muligt at specificere det format,
rapporten skal genereres i. Hvis du vælger
HTML eller PDF, vises rapporten i vinduet
Rapport. Hvis du vælger XLS, oprettes der en
fil, som du kan gemme på din computer.

PDF, XLS, HTML

4) Klik på Kør rapport.
Resultaterne af rapporten vises i området Rapport-output i vinduet. Se et eksempel
på rapporten i det efterfølgende afsnit.
BEMÆRK: I Adobe Reader 10.01 er indstillingen Aktiver beskyttet tilstand ved
opstart aktiveret som standard. Hvis du vælger formatet PDF og bruger Adobe
Reader 10.01 eller nyere (som har denne indstilling), skal du deaktivere denne
indstilling, da rapportens resultater ellers ikke vises.
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6.1.1.1 Rapportresultater (eksempel)
Rapportresultaterne kan indeholde følgende elementer, afhængig af rapport
typen: Et cirkeldiagram, et søjlediagram, en tabel, en højvandsmærketabel og et
linjediagram.
Hvis du vælger formatet HTML eller PDF, når du anmoder om en rapport, vises
rapporten i vinduet Rapport. Hvis du vælger XLS, oprettes der en fil, som du kan
gemme på din computer.
Dette afsnit indeholder eksempler på uddrag fra: Call Center rapport.
Resultaterne af rapporten for et callcenter er vist med et søjlediagram og en tabel.

Figur 18 Call Center Rapport – søjlediagram

Figur 19 Call Center Rapport – table

6.1.2	Planlæg rapport
Sådan planlægges en rapport:
1)	Klik på linket Rapportering i øverste højre
side af hovedvinduet. Vinduet Rapport
åbnes.

Figur 20 Vinduet Rapport – Rapportliste
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2) Vælg en rapportskabelon fra rullelisten. Rapportens inputparametre vises på
siden.

Figur 21 Planlægning af rapport (rapport over agent aktivitet)
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3) Vælg Planlagt for Type.
4) Angiv navnet og beskrivelsen af rapporten.
5)	Angiv rapportens gentagelsesmønster. Vælg en af følgende muligheder fra
rullelisten Gentagende: Aldrig, Dagligt, Ugentligt, Månedligt eller Årligt. Aldrig
angiver, at dette er en engangsrapport.
− Hvis du vælger Dagligt, skal du angive gentagelsesfrekvensen i dage.

Figur 22 Planlagt rapport – dagligt gentagelsesmønster

−	Hvis du vælger Ugentligt, skal du indtaste gentagelsesfrekvensen i uger og vælge
den ugedag, hvor rapporten skal genereres.

Figur 23 Planlagt rapport – ugentligt gentagelsesmønster

−	Hvis du vælger Månedligt, skal du indtaste gentagelsesfrekvensen i måneder
og vælge den dag, hvor rapporten skal genereres. Vælg en af følgende
valgmuligheder:
− H
 vis rapporten skal genereres en bestemt dag i måneden, f.eks. den 27., skal du
markere Dag <X> i måneden og indtaste dagen.
− H
 vis rapporten skal genereres en bestemt ugedag i måneden, f.eks. den anden
mandag i måneden, skal du markere Den <X> <Ugedag> i måneden og vælge X
og Ugedag fra rullelisterne.

Figur 24 Planlagt rapport – månedligt gentagelsesmønster

−	Hvis du vælger Årligt, skal du indtaste gentagelsesfrekvensen i år, f.eks. hvert
andet år, og specificere gentagelsesdatoen for rapporten. Vælg en af følgende
valgmuligheder:
− H
 vis rapporten skal genereres på en bestemt dato på året, skal du markere Dag
<X> i <Måned> og vælge dagen og måneden.
− H
 vis rapporten skal genereres på en bestemt ugedag og i en bestemt måned,
f.eks. den første søndag i januar, skal du markere Den <X> <Ugedag> i <Måned>
og vælge X, Ugedag og Måned fra rullelisterne.
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Figur 25 Planlagt rapport – årligt gentagelsesmønster

6) Angiv, hvornår rapporten skal køres.
− I tilfælde af en ikke-tilbagevendende rapport skal du specificere datoen og
tidspunktet, hvor rapporten skal genereres.

Figur 26 Rapporttidspunkt for ikke-tilbagevendende rapport

−	Ved en tilbagevendende rapport skal du specificere, hvornår rapporten skal
genereres første gang.

Figur 27 Rapporttidspunkt for tilbagevendende rapport

BEMÆRK: Startdatoen og kørselstidspunktet (og for ugentlige rapporter
ugedagen) afgør, hvornår rapporten skal genereres første gang. De efterfølgende
gange afgøres af gentagelsesmønstret og -intervallet.
7)	Ved en tilbagevendende rapport skal du specificere, hvornår rapporteringen skal
ophøre. Vælg mellem følgende valgmuligheder under Gentagelsesområde:
− Aldrig
− Efter <X> gentagelser, og indtast antallet af gentagelser
− Dato, og vælg datoen i kalenderen

Figur 28 Planlagt rapport – Gentagelsesområde

8) Angiv rapportens tidsramme, dvs. den periode, hvor du skal bruge rapporten.
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− V
 ed en tilbagevendende rapport skal du indtaste datoerne og tidspunkterne.

Figur 29 Rapporttidsramme for ikke-tilbagevendende rapport

−	Ved en tilbagevendende rapport skal du vælge en tidsramme svarende til
rapportens genereringstidspunkt, f.eks. forrige måned, de sidste fem dage osv.

Figur 30 Rapporttidsramme for tilbagevendende rapport

BEMÆRK: En rapporttidsramme har altid en startdato og -tidspunkt og en
slutdato og -tidspunkt. Ved en tilbagevendende rapport konverteres den relative
tidsramme til de faktiske datoer og tidspunkter, hvor rapporten køres.
Den faktiske tidsramme starter ved begyndelsen på timen, dagen, ugen, måneden
eller året og er baseret på den valgte tidszone og ugedag. Hvis en rapport f.eks.
skal køre hver dag kl. 17:45 for de forgangne to timer, er den reelle tidsramme for
rapporten fra 15:00 til 17:00 på den dag, hvor rapporten køres.
9) Angiv interval. Vælg en frekvens fra rullelisten Interval.
10) Angiv rapportens format. Vælg et format fra rullelisten Outputformat, f.eks. PDF.

Figur 31 Rapportfrekvens og outputformat

11) Indtast e-mailadresserne på modtagerne af rapporten.
12)	Indtast de resterende parametre, hvis de er nødvendige. Du kan finde en
beskrivelse af de resterede parametre i afsnit 6.1.1 Kør rapport.
13) Klik på Planlæg rapport.
Rapporten er planlagt. Den kører på de angivne tidspunkter og sendes til de
modtagere, der er konfigureret i rapportplanen.
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6.1.3 Administrer planlagte rapporter
Planlagte rapporter kan opstilles, ændres og slettes.
Sådan administreres planlagte rapporter:
1)	Klik på linket Rapportering i øverste højre side af hovedvinduet. Vinduet Rapport
åbnes.
2)	Vælg Planlagte rapporter fra rullelisten. Dialogboksen Planlagte rapporter vises
med de rapporter, der er planlagt.

Figur 32 Dialogboksen Planlagte rapporter

3)	Klik på knappen Indlæs
i rækken for rapporten for at redigere en rapport, og
rediger derefter rapporten efter behov.
4) Klik på knappen Slet

7

i rækken ud for rapporten for at slette en rapport.

Konfigurer TDC Call Center
Du bruger indstillingen Indstillinger, som åbnes ved hjælp af linket Indstillinger
i øverste højre hjørne af hovedsiden, til at konfigurere forskellige aspekter af
programmet TDC Call Center.
Klik på linket Tilbage til program for at vende tilbage til hovedgrænsefladen.
BEMÆRK: Brug ikke knappen Tilbage i internetbrowseren for at vende tilbage til
hovedskærmen.
Dette afsnit indeholder oplysninger om de muligheder, du specifikt som supervisor
kan bruge til at konfigurere TDC Call Center.
•	Indstillinger – generelt
•	Indstillinger – Applikation
•	Indstillinger – rapport
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BEMÆRK: Visse indstillinger er muligvis ikke tilgængelige, afhængig af din
systemkonfiguration.
I denne vejledning er kun medtaget indstillinger som er relevante for supervisorer.
7.1

Indstillinger – generelt
Du bruger fanen General til at konfigurere forskellige indstillinger, der gør TDC Call
Center endnu mere brugervenlig.

Figur 33 Indstillinger – generelt

I følgende underafsnit beskrives de indstillinger, der kan konfigureres på denne side.
7.1.1 Konto
Du bruger dette område til at skifte adgangskode til TDC webportal og TDC Klienter
(Herunder TDC Call Center).
TDC Call Center bruger de samme logindata som TDC webportal. Så når du ændrer
din adgangskode i TDC Call Center, skal du huske at bruge den nye adgangskode, når
du skal logge ind via webportalen.
BEMÆRK: Den indtastede adgangskode skal opfylde de krav til adgangskoder, som
stilles af TDC.
Sådan ændres din adgangskode:
1)	Klik på linket Ændre adgangskode.. Afsnittet udvides, så du kan ændre din
adgangskode.
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Figur 34 Konto – skift adgangskode

2)	Indtast den nye og gamle adgangskode, og klik på Ændre adgangskode.
Bemærk, at knappen Nulstil ikke nulstiller adgangskoden. Den rydder kun
tekstboksene.
7.1.2 Hotel-gæst
Denne indstilling gør det muligt at konfigurere Free Seating Vært.
På denne måde er det ikke nødvendigt at indtaste disse oplysninger, hver gang du
logger på TDC Call Center, hvis du bruger den samme Free Seating Vært.
Indtast det brugernavn til Free Seating Vært, som svarer til det skrivebord/det
telefonapparat, du bruger, i tekstboksen Hotel-Gæst, f.eks. ”arbstation224@
vkxxxxxx.hvoip.dk”.
7.1.3 Sprog
Sprogindstillingerne gør det muligt at vælge sproget i brugergrænsefladen til TDC
Call Center.
•	I rullelisten findes de sprog, som er tilgængelige i din version af TDC Call Center.
Hvis du vil skifte sprog, skal du vælge et nyt sprog fra listen.
•	Synkroniser sprog med min profil – når dette afkrydsningsfelt er markeret,
synkroniserer TDC Call Center sproget med din TDC brugerprofil og ignorer
sprogvalget på denne side.
7.1.4	Pop op-skærm
Du bruger indstillingerne for pop op-skærme til at konfigurere den URL-adresse, der
kan lanceres ved indgående opkald.
•	Indtast URL – gør det muligt at indtaste adressen på den webside, som TDC Call
Center åbner med standardbrowseren, når du klikker på knappen Web pop-URL i
pop op-vinduet Opkaldsmeddelelse.
•

 utopop for indgående opkald – når denne indstilling er markeret, starter TDC Call
A
Center Web pop-URL, uden at du behøver at klikke på knappen Web Pop URL i pop
op-vinduet Opkaldsmeddelelse for hvert indgående opkald.
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URL-funktionen kan pege på en vilkårlig URL-adresse, men peger typisk på et
webprogram, som parser valgfrie opkaldsparametre og sender dem videre til et CRMprogram eller en anden database. For eksempel:
http://118.dk/?pageSize=25&whatName=&whatCategory=&whatPhone=&whatOt
her=&whereStreet=&whereHouseNumber=&whereZip=&whereCity=&category=&
keyword=&what=__REMOTE_PHONE__&where=
Denne URL sender det indgående opkaldsnummer til hjemmesiden www.118.dk.
Hjemmesiden anvender data fra opkaldet og laver en søgning baseret på kundens
nummer.
Der er en række valgfrie parametre, som klienten kan sende til browseren. Disse
parametre er opsummeret nedenfor:
•	__USER__: Brugerens login-id
•	__FIRST__: Brugerens fornavn
•	__LAST__: Brugerens efternavn
•	__EMAIL__: Brugerens e-mailadresse
•	__GROUP__: Virksomheds-id tildelt af TDC (vkxxxxxx).
•	__PHONE__: Brugerens telefonnummer
•	__REMOTE_PHONE__: Den eksterne parts telefonnummer
•	__REMOTE_NAME__: Den eksterne parts navn (hvis det er relevant)
•	__CALL_TYPE__: ”Indgående”, ”Udgående” m.v.
7.1.5 Datoformat
Denne indstilling gør det muligt at vælge formatet til visning af datoer i
rapporter. Formatet gælder for alle datoer og inkluderes i de generede rapporter.
Valgmulighederne er:
•	MM/DD/ÅÅÅÅ
•	DD/MM/ÅÅÅÅ
7.1.6 Tidsformat
Denne indstilling gør det muligt at vælge formatet til visning af klokkeslæt i rapporter.
Det gælder for alle klokkeslæt og inkluderes i de generede rapporter. Det valgte
tidsformat anvendes også til visning af klokkeslæt i chatlogs. Valgmulighederne er:
•	AM/PM
•	24 timer
Bemærk, at denne indstilling ikke påvirker det format, som bruges til at rapportere
hændelsens varighed i genererede rapporter. Det er altid DD:HH:MM:SS.
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7.1.7 Arbejdsområde
TDC Call Center gør det muligt at brugertilpasse dele af arbejdsområdet, f.eks.
vinduets størrelse og placering på skrivebordet. Systemet gemmer indstillingerne
mellem sessioner.
Følgende elementer kan brugertilpasses:
−	Størrelsen og placeringen af det webbrowservindue, som indeholder
brugergrænsefladen
− Rudernes størrelse (Opkaldspanel, Kontaktpersoner og Opkald i kø)
− Størrelsen og placeringen af vinduet Køstatus
− Størrelsen og placeringen af vinduet Rapport
NOTE 1: Denne funktion fungerer ikke i Internet Explorer på grund af Internet
Explorers tekniske begrænsninger. Desuden indeholder Firefox 7 og nyere
ikke en standard-API til ændring af størrelsen på et vindue uden at åbne et nyt
vindue. Derfor er det ikke muligt at gemme arbejdsområdeindstillingerne for
hovedvinduets størrelse i Firefox 7 og/eller nyere.
NOTE 2: Det browservindue, der kører TDC Call Center, skal have en størrelse på
minimum 1024 x 768 pixels.
NOTE 3: Når den vertikale størrelse på et vindue ændres, får ruderne ikke altid en
størrelse, som fylder vinduet. Hvis du vil ændre størrelsen på et vindue, skal du
trække vinduet fra nederste højre hjørne eller skjule og derefter udvide ruderne
efter tilpasningen for at tilpasse dem til vinduet.
•

Gem arbejdsområde – klik på denne knap for at gemme det aktuelle
arbejdsområde.

•

Indlæs arbejdsområde – klik på denne knap for at opstille arbejdsområdet efter
den senest gemte konfiguration.

•

 ulstil til standard – klik på denne knap for at genskabe arbejdsområdet efter
N
systemets standardkonfiguration.

•	Gem altid arbejdsområde, når du logger ud – du bliver spurgt af TDC Call Center, om
du vil gemme det aktuelle arbejdsområde, når du logger ud af klienten. Hvis du vil
gemme arbejdsområdet automatisk uden at blive spurgt, når du logger ud, skal
du markere afkrydsningsfeltet Gem altid arbejdsområde ved log ud.
Sådan brugertilpasses arbejdsområdet:
1) Opstil vinduerne som ønsket.
2)	Klik på knappen Gem arbejdsområde for at gemme den aktuelle konfiguration.
Hvis du vil gendanne systemstandarden, skal du klikke på Nulstil til standard.
3)	Klik på knappen Indlæs arbejdsområde når som helst for at vende tilbage til den
seneste gemte konfiguration.
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7.2

Indstillinger – Applikation
Brug fanen Applikation til at konfigurere programindstillingerne. Indstillingerne er
forskellige for agenter og supervisorer. De er beskrevet i følgende afsnit.

Figur 35 Indstillinger – Applikation

7.2.1 Medlemskab af kø
Disse indstillinger gør det muligt at vælge de callcenter-køer, du vil tilslutte dig.
1) Hvis du vil tilslutte dig en callcenter-kø, skal du markere linjen med callcenteret.
2) Hvis du vil tilslutte dig alle køer, skal du markere tekstboksen i topteksten.
BEMÆRK: Hvis du ikke har rettigheder til at tilslutte dig/forlade en kø, er linjen
med den pågældende kø nedtonet, og du kan kun se din deltagelsesstatus i køen.
Hvis du vil ændre din deltagelsesstatus i en kø, og du ikke har rettigheder til at
gøre det selv, skal du kontakte din administrator.
Som supervisor bør du i samarbejde med administrator fastsætte denne
rettighed for dine callcentre og agenter.
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7.2.2 Agent politikker
Du bruger indstillinger for agentpolitikker til at specificere din ACD-status efter login,
ACD-status efter opkald, afslutningstimer og udgående CLID:
•	ACD-status efter login – vælg en tilstand fra rullelisten Loginstatus for at
specificere din ACD-status efter login. Din ACD-status indstilles automatisk til
den valgte tilstand, når du logger på TDC Call Center.
•

 CD-status efter opkald – vælg en tilstand fra listen Status efter opkald for at
A
konfigurere din ACD-status efter opkald, hvilket vil sige din ACD-status efter
afslutning af et opkald.

Når du vælger Efterbehandling, skal du oftest konfigurere din afslutningstimer.
•

Indstil timer for efterbehandling til – for at indstille din afslutningstimer efter
opkald skal du markere feltet Indstil timer for efterbehandling til <mm:ss> for køer
uden en politik og indtaste tiden i minutter og sekunder. Din ACD-status skifter
automatisk fra Efterbehandling til Ledig efter den specificerede periode.
BEMÆRK: Indstillingen af din afslutningstimer efter opkald tilsidesættes, hvis
din administrator indstiller timeren til en lavere værdi. Som supervisor bør du
i samarbejde med administrator fastsætte denne værdi for dine callcentre og
agenter.

7.2.3 Bryd ind og overvåg
Som supervisor har du mulighed for at bryde ind i en overvåget agents samtale. Her
kan du indstille om agenten skal høre en tone når du bryder ind i en samtale.

Figur 36 Indstillinger – applikation

Brug advarselstone når:
•

Bryder ind – når denne indstilling er valgt, hører agenten en advarselstone, når du
bryder ind i vedkommendes opkald. (Kunden vil ikke høre indbrydningstonen).

•

Overvågning – er ikke aktivt, så du kan ikke vælge denne funktion.

36

7174-1433 Brugervejledning TDC Call Center Supervisor.indd 36

19/08/14 08.54

7.3

Indstillinger – rapport
Fanen Rapport bruges til at konfigurere værdier, der skal bruges som
standardinputparametre til generering af rapporter. Hvis du ikke angiver nogen
værdier, anvendes systemstandarderne. Du kan ændre disse værdier efter behov,
når du genererer rapporter.

Figur 37 Indstillinger – rapport

7.3.1 Standard grænseværdier
Disse indstillinger gør det muligt at konfigurere de grænseværdier, der skal bruges
som standard, når du genererer rapporter, som kræver, at du angiver grænseværdier.
Dette er praktisk, hvis du ofte bruger de samme grænseværdier. Du kan altid ændre
en standardværdi, hvis det er nødvendigt.
•	Gennemført kald kortere end – bruges til at tælle antallet af ACD-opkald, en agent
har gennemført med en varighed korte end denne parameter.
Tidsgrænsen for afslutning af opkald kan indstilles fra ”1” til ”7200” sekunder.
•	Korte opkald – anvendes til at tælle antallet af ACD-opkald med kort varighed
gennemført af en agent inden for det specificerede interval. Den maksimale
længde på opkald med kort varighed kan indstilles fra ”1” til ”7200” sekunder.
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•	Service Level – anvendes til at tælle antallet af ACD-opkald, en agent besvarer
inden for det specificerede interval. Denne parameter kan indstilles fra ”1” til
”7200” sekunder.
•	Se bort fra opgivne kald under – anvendes til at sortere opgivne kald fra, hvis
de har en kort varighed (eksempelvis et fejlkald, der lægger på når de hører en
velkomsthilsen). Denne parameter kan indstilles fra ”1” til ”7200” sekunder.
7.3.2 Standardstartugedag
Følgende indstilling giver dig mulighed for at konfigurere den ugedag, rapporten
starter.
•	Standard Start-ugedag – gælder for intervalbaserede rapporter, når den valgte
prøveperiode er ”ugentlig”. Den kan indstilles til en vilkårlig ugedag.
7.3.3 Standardberegning af servicemål
Følgende indstillinger gør det muligt at konfigurere de standardindstillinger, der
anvendes til beregning af servicemål.
•	Medtag kald, der er gået i overløb grundet tid – Marker dette felt for at medtage
opkald, som er overført på grund af tidsoverløb.
•	Medtag alle andre kald i overløb – Marker dette felt for at medtage opkald, som er
overført af andre årsager end tidsoverløb.
•	Udeluk opgivne kald – Marker dette felt for at udelukke alle opgivne opkald fra
beregningen af servicemål.
•

 edtag alle opgivne kald – Marker dette felt for at medtage alle opgivne opkald i
M
beregningen af servicemål.

•

 edtag alle opgivne kald undtagen ved ikke gennemført velkomsthilsen – Marker
M
dette felt for at medtage opkald opgivet efter afspilning af velkomstmeddelelsen.

•	Medtag alle opgivne kald undtagen indenfor angivet tidsinterval – Marker dette felt
for at medtage opkald opgivet efter den periode, der er specificeret af intervallet
for opgivne opkald.
•	Defineret interval for opgivne opkald – hvis du har valgt Medtag alle opgivne kald
undtagen indenfor angivet tidsinterval, skal du indtaste det ønskede interval i
sekunder i denne tekstboks. Defineret interval for opgivne opkald kan indstilles fra
”1” til ”7200” sekunder.

8

Appendiks I - Sådan kommer du i gang
TDC Call Center er hostet på TDC og åbnes via internettet enten fra webportalen eller
fra en webbrowser.

38

7174-1433 Brugervejledning TDC Call Center Supervisor.indd 38

19/08/14 08.54

TDC Call Center fungerer sammen med agentens normale telefon, og kan fungere
både sammen med IP-apparater og mobiltelefoner.
Desuden kan agenter logge på et TDC Call Center med Free Seating-funktion, dvs.
logge på fra et tilgængeligt apparat/skrivebord, som er konfigureret til dette formål.
Efter login tilknyttes telefonen på et skrivebord med en bestemt agent og fungerer
som den pågældende agents permanente telefon under hele sessionen. Det gør det
muligt for agenter at bruge et enkelt login til at udføre deres arbejde, uanset hvor
de er. Når agenten logger ud af TDC Call Center, vil Free Seating automatisk blive
ophævet, og agenten anvender igen sit eget apparat.
NOTE 1: TDC Call Center kræver som minimum en skærmopløsning på 1024 x 768
pixels.
NOTE 2: TDC Call Center understøtter ikke, at forskellige brugere logger ind på den
samme maskine samtidigt.
NOTE 3: Sørg for, at Outlook kører, inden TDC Call Center startes, hvis funktionen
Outlook-integration anvendes sammen med Microsoft Outlook 2010 eller Outlook
2013 (32- eller 64-bit-version), da funktionen ellers ikke fungerer.
8.1

Start TDC Call Center fra webportal
TDC’s onlinetjenester har en enkeltlogon-funktion. Når du åbner TDC Call
Center-klienten fra webportalen, er det ikke nødvendigt at angive dine
legitimationsoplysninger, da du allerede er logget på webportalen.
Sådan startes TDC Call Center:
3) Log ind på webportalen scalelogin.tdc.dk
4)	Vælg tjenesten TDC Call Center –Supervisor fra rullelisten Start i øverste højre
hjørne.

Figur 38 TDC brugerwebportal – Sådan startes TDC Call Center som supervisor

TDC Call Center starter, og du logges automatisk ind.
8.2	Log på fra webbrowser
Brug de samme legitimationsoplysninger, som du bruger til at oprette forbindelse til
webportalen, til at logge på TDC Call Center-klienten.
Sådan logger du ind på TDC Call Center:
5)	Indtast TDC Call Center-klientens URL-adresse i webbrowseren. Siden TDC Call
Center-login vises.
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Figur 39 Siden TDC Call Center-login

6)	Indtast dit webportal-bruger-id i formatet bruger@vkxxxxxx.hvoip.dk, og indtast
din adgangskode.
Kontakt din administrator, hvis du er i tvivl om dit bruger-id og din adgangskode.
	Du behøver kun at indtaste bruger-delen af dit id. Systemet tilføjer derefter
standarddomænet, inden du godkendes. Men hvis du bruger et andet domæne
end standarddomænet, skal du indtaste bruger-id sammen med domænenavnet.
	Hvis dit system er konfigureret til at tillade det, kan du vælge at konfigurere dit
domænenavn.
7)	Marker Forbliv logget på for at indstille klienten til automatisk at oprette
forbindelse og logge på serveren, når der registreres en netværksforbindelse.
	Denne indstilling bør normalt være aktiveret for at løse problemer med ustabile
internetforbindelser. Hvis den er deaktiveret, logger klienten brugeren af, når
forbindelsen mistes.
8)	Klik på Vis muligheder for at konfigurere domænenavnet eller vælge sprog i TDC
Call Center. Området udvides og giver adgang til avancerede indstillinger.
9)	Klik på Tilføj Bogmærk for at tilføje et bogmærke til denne side i din browser, og
følg derefter instruktionerne i din browser.
10) Klik på Log ind.
TDC Call Center starter, og du logges på.
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BEMÆRK: I visse kombinationer af browsere/operativsystemer vises der en tom
side i stedet for hovedgrænsefladen i TDC Call Center, hvis du trykker på ENTER i
stedet for knappen Log på.
8.3 Opsætning af TDC Call Center
Første gang du logger på TDC Call Center, anbefales det, at du konfigurerer følgende
indstillinger:
•	Konfigurer de agenter, du vil overvåge. Du kan finde flere oplysninger i afsnit 3.1
Vælg agenter, som skal overvåges.
•	Konfigurer de køer, du vil overvåge. Du kan finde flere oplysninger i afsnit 4.2 Vælg
callcentre til overvågning.
Du kan finde flere oplysninger om de indstillinger, du kan konfigurere i TDC Call
Center, i afsnit 7 Konfigurer TDC Call Center.

9

Appendiks II - Udforsk arbejdsområdet
Når du logger på TDC Call Center, vises hovedsiden, hvor du udfører de fleste af dine
opkaldshåndterings- eller overvågningsopgaver. Desuden findes der på hovedsiden
links til andre sider og vinduer i TDC Call Center, hvor du udfører funktioner som
konfiguration og generering af rapporter.

Figur 40 TDC Call Center – hovedside for supervisorer.

Mange visuelle aspekter af arbejdsområdet i TDC Call Center kan konfigureres.
Du kan eksempelvis ændre størrelsen og placeringen af vinduer på skærmen. Du
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kan derefter gemme arbejdsområdet og hente det igen, næste gang du logger på.
Du kan finde flere oplysninger om indstillingerne for arbejdsområdet i afsnit 7.1.7
Arbejdsområde.
Hvis du vil arbejde i fuld skærm, kan du klikke på linket Fuld skærm i øverste højre
side af hovedvinduet. Linket skifter til Afslut fuld skærm, som du skal klikke på for at
afslutte visningen af fuld skærm.
NOTE 1: Hvis du vil arbejde i fuld skærm, kan du også klikke på F11, når
hovedvinduet er i fokus.
NOTE 2: Handlingerne Tilbage, Fremad og Opdater i webbrowseren understøttes
ikke af TDC Call Center, og resultaterne er inkonsistente, hvis de anvendes.
NOTE 3: Når den vertikale størrelse på et vindue ændres, får ruderne ikke altid en
størrelse, som fylder vinduet. Hvis du vil ændre størrelsen på et vindue, skal du
trække vinduet fra nederste højre hjørne eller skjule og derefter udvide ruderne
efter tilpasningen for at tilpasse dem til vinduet.
De fleste callcenter-kontroller er kontekstbaserede, så de kun vises, når det er muligt
at udføre den handling, de repræsenterer. Kontekstbaserede kontroller, som gør det
muligt at foretage handlinger i forbindelse med opkald, kaldes handlingsknapper.
Du kan finde en liste over kontrollerne i TDC Call Center i afsnit 9.3 Kontroller.
Handlingsknapperne er beskrevet i afsnit 9.3.1 Opkaldshandlingsknapper.
Grænsefladen i TDC Call Center indeholder følgende elementer:
Grænsefladeelement

Beskrivelse

Logoruden

I Logoruden, som findes øverst i hovedgrænsefladen,
vises globale meddelelser, oplysninger om den loggede
bruger og links til andre elementer og funktioner i TDC
Call Center.

Opkaldspanel

Opkaldspanel bruges til administration af aktuelle
opkald.

Ruden Kontaktpersoner

Ruden Kontaktpersoner indeholder dine telefonlister
og giver dig mulighed for at administrere dine
kontaktpersoner og bruge dem til at foretage opkald
eller handlinger med eksisterende opkald såsom at
overføre til kontaktperson eller kø.

Ruden Kald sat i kø

Ruden Kald sat i kø, som kun er tilgængelig for
supervisorer, giver dig mulighed for at administrere
opkald i kø på udvalgte callcentre, som du er ansvarlig
for.

Vinduet Opkaldshistorik I vinduet Opkaldshistorik, som er tilgængelig fra
Opkaldspanel via knappen Opkaldshistorik, vises dine
udgående, indgående og ubesvarede opkald, og det
er muligt at foretage opkald fra historikken og slette
kaldslogs.
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Rapportvinduer

Rapportvinduer, som er tilgængelige fra hovedsiden
via linket Rapportering, giver adgang til Udvidet
rapportering, som gør det muligt at generere, planlægge
og se rapporter.
En agent kun kan generere rapporter om sig selv.

Køstatus

Køstatus, som er tilgængelig fra hovedsiden via linket
Køstatus, indeholder en oversigt over oplysninger i
realtid om de callcentre og agenter, du er ansvarlig for
(op til 50).

Siden Indstillinger

Siden Indstillinger, som er tilgængelig fra hovedsiden
via linket Indstillinger, gør det muligt at konfigurere
forskellige indstillinger på brugerniveau og
programindstillinger.

Kontroller

Du bruger kontroller såsom knapper og rullelister
til at udføre handlinger i forbindelse med opkald,
kontaktpersoner, køer osv.

I dette afsnit beskrives de forskellige elementer af grænsefladen i TDC Call Center:
•	Logoruden
•	Ruden Kontaktpersoner
•	Kontroller
Du kan finde oplysninger om andre elementer i følgende afsnit:
•	Ruden Kald sat i kø – afsnit 4.1 Ruden Kald sat i kø
•

Rapportvinduer – afsnit 6 Generer rapporter

•

Køstatus – afsnit 5 Vis statistik i realtid

•	Siderne Indstillinger – afsnit 7 Konfigurer TDC Call Center
9.1 Logoruden
Hovedvinduet i TDC Call Center indeholder en logorude med TDC Call Centerklientens logo, globale meddelelser, links til andre elementer eller funktioner i TDC
Call Center og oplysninger om den bruger, der er logget ind.

Figur 41 Logorude i TDC Call Center

9.1.1 Globalt meddelelsesområde
Globalt meddelelsesområde, dvs. midten af Logoruden, anvendes i TDC Call Center til
at vise forskellige oplysninger, advarsler og fejlmeddelelser. En meddelelse vises i et
par sekunder og forsvinder derefter.
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9.1.2	Links til andre elementer og funktioner
Logoruden indeholder links til vinduerne Rapport, siderne Indstillinger, Køstatus samt
linkene Hjælp og Log af.
9.2	Ruden Kontaktpersoner
Ruden Kontaktpersoner indeholder dine telefonlister og giver dig mulighed for at
administrere opkald ved hjælp af dine kontaktpersoner. Du kan finde oplysninger om
organisering og administration af dine telefonlister i afsnit Fejl! Henvisningskilde
ikke fundet. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet..

Figur 42 Ruden Kontaktpersoner

Hvilke telefonlister du har adgang til, afhænger af systemets konfiguration samt de
tildelte tjenester. Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte din administrator.
Hvilke telefonlister, der vises i ruden Kontaktpersoner, afhænger også af
opsætningen.
Når du klikker på en kontaktperson, udvides posten, og kontaktpersonens
oplysninger såsom telefonnumre og knapperne for handlinger, du kan foretage dig i
forbindelse med den pågældende kontaktperson, vises.
Du kan kun se én kontaktpersons oplysninger ad gangen pr. telefonliste. Hvis du
klikker på en anden kontaktperson i den samme telefonliste, skjules oplysningerne
om den aktuelt udvidede kontaktperson automatisk.
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Figur 43 Panelet Virksomhed – kontaktperson i fokus med handlingsknapper

Du kan finde en liste over handlingsknapper i TDC Call Center i afsnit 9.3.1
Opkaldshandlingsknapper.
9.2.1	Panelet Søg
Du bruger panelet Søg til at søge efter specifikke kontaktpersoner i telefonlisterne.
Du kan via denne funktion bl.a. vælge søge på tværs af alle telefonlisterne.

Figur 44 Ruden Kontaktpersoner – panelet Søg

9.2.2	Panelet Agenter
Panelet Agenter anvendes af supervisorer til at overvåge og administrere de agenter
i Call Centrene, som de er ansvarlig for. Du kan finde flere oplysninger i afsnit 3
Administrer agenter.

Figur 45 Ruden Kontaktpersoner – panelet Agenter
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9.2.3	Panelet Køer
Panelet Køer er tilgængeligt for både agenter og supervisorer. Det indeholder en liste
over de callcentre, man som supervisor overvåger. Hovedformålet med dette panel er
at gøre det hurtigt at viderestille opkald til køer.

Figur 46 Ruden Kontaktpersoner – panelet Køer

9.3

Kontroller
Kontrollerne i TDC Call Center er udviklet efter kontekst, hvilket vil sige, at de fleste
kontroller kun vises, når det er muligt at udføre den handling, de repræsenterer.
De kontekstbaserede kontroller, der svarer til handlinger såsom at indtaste nummer,
viderestille opkald eller sætte opkald på hold, kaldes handlingsknapper. De vises
på Opkaldsstyring, i en opkaldspost, i en post i en telefonliste (kontaktperson), i en
kaldslog eller på et opkald i kø.
Du kan finde oplysninger om handlingsknapperne i afsnit 9.3.1
Opkaldshandlingsknapper.

9.3.1 Opkaldshandlingsknapper
Handlingsknapper gør det muligt at foretage handlinger i forbindelse med opkald
såsom at besvare eller viderestille et opkald, eller handlinger som medfører,
at der ringes op, f.eks. indtaste et nummer eller en kontaktperson. De vises
i Opkaldsstyring, på en opkaldslinje, i opkaldshistorikkens log, i en post i en
telefonliste eller i et opkald i kø.
Handlingsknapper er kontekstbaserede, hvilket betyder, at de vises på en linje/post,
når den tilhørende handling kan udføres på denne post.
Bemærk, at der kan vises andre knapper på linjen for en kontaktperson, afhængig af
opkaldsstatus og kontaktpersonens konfiguration.
I nedenstående tabel vises de handlingsknapper i TDC Call Center, som specifikt er til
brug for supervisorer.
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Knap

ACD-status

Bryd ind

Beskrivelse
Dette gør det muligt for supervisoren at ændre en valgt
agents ACD-status.
Dette gør det muligt for supervisoren at bryde ind i en
agents opkald ved at etablere en trepartssamtale mellem
supervisoren og de to involverede parter i opkaldet.
Dette besvarer et ubesvaret opkald for en overvåget agent.

Besvar

10 Bilag A: Ordliste og definitioner
10.1 ACD-statusser
ACD-status angiver, om agenten er ledig til at modtage opkald. Følgende tabel indeholder de tilgængelige opkaldsstatusser. En agent kan vælge en af ACD-statusserne.
ACD-status
Ledig

Ikon

Beskrivelse
Agenten er klar til at modtage ACD-opkald.
(Agenten kan også modtage direkte opkald.)
Dette er agentens primære ACD-status i løbet af
arbejdsdagen. Det angiver, at agenten er på sin
arbejdsplads og enten er klar til at modtage et opkald
eller har et aktivt opkald.
ACD-opkald kan leveres til en agent med statussen
Tilgængelig.
Der anvendes både agentens ACD-status og
telefonstatus til at afgøre, om et opkald skal sendes til
agenten.
Agenter modtager som standard opkald, når de er ledige,
og deres telefon er Ledig. Men denne funktionsmåde
kan tilsidesættes, hvis Banke på for agenter er aktiveret
for callcentret, hvilket giver mulighed for nye opkald, når
agenten er ledig og har et aktivt opkald.

Optaget

Agenten er ikke klar til at modtage ACD-opkald.
(Agenten kan stadig modtage direkte opkald.)
Statussen Optaget bruges, når agenten ikke er på sin
plads og derfor ikke kan modtage opkald.
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ACD-opkald sendes ikke til agenter med status Optaget.
Denne status kan bruges, når agenten er til frokost,
holder pause, er til møde eller optaget af en anden
aktivitet på arbejdet, men ikke er ledig til at modtage
opkald.
Afslut

Agenten udfører arbejde efter, at opkaldet er afsluttet.
Formålet med denne status er at gøre det muligt
for agenten at gennemføre papirarbejde eller andre
procedurer efter opkald i forbindelse med det seneste
opkald.
Opkald kan sendes til agenter med status
Efterbehandling, afhængig af callcenterets konfiguration.
Opkald sendes som standard ikke til agenter med
status Efterbehandling, medmindre callcenteret er
konfigureret til at muliggøre opkald til agenter med
status Efterbehandling.

Log ind

Statussen Log ind svarer til ”at stemple ind”, hvilket
betyder, at agenten er på sin plads, men endnu ikke er
klar til at modtage indgående opkald. Der sendes ikke
opkald til agenter med denne status.
Log ind er en overgangsstatus, og agenterne forbliver
ikke i denne status, men vender i stedet tilbage til deres
tilstand inden sign-in.
Det anbefales, at agenter kun har denne status fra de
ankommer på arbejdet, til de bliver ledige til at modtage
opkald.

Log af

Statussen Log af svarer til ”at stemple ud”, hvilket
betyder, at agentens arbejdsdag eller skift er færdig, og
vedkommende er på vej hjem.
Der sendes ikke opkald til agenter med denne status.
Det anbefales ikke at anvende denne status, når agenter
er til frokost eller holder pause i løbet af dagen. Til dette
formål bør statussen Ledig anvendes.

En agent kan kun indstille sin ACD-status i TDC Call Center til ”Ledig”, ”Optaget”
eller ”Efterbehandling”. En supervisor kan indstille en agents ACD-status til ”Ledig”,
”Optaget”, ”Efterbehandling” eller ”Log af”.
Statussen Log ind kan kun tildeles en agent via webportalen.
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10.2 Telefonstatusser
Telefonstatus viser status for den overvågede agents telefonlinje eller supervisorer
telefonlinje.
For agenter er telefonstatus kombineret med deres ACD-status og vises på følgende
måde:
Telefonstatus

ACD-status

Ikon

Beskrivelse

Ledig

Tilgængelig

Røret på agentens telefon er lagt på,
og agenten kan foretage ACD-opkald.

Ringer

Tilgængelig

Agentens telefon ringer, og agenten
kan modtage opkaldet.

Alle

Optaget, Log ind,
Log ud

Agenten kan ikke modtage ACDopkald.

Ledig, Ringer

Efterbehandling

Agenten udfører arbejde efter, at
opkaldet er afsluttet. Vedkommende
kan muligvis ikke modtage opkald.

Optaget

Tilgængelig,
Efterbehandling

Røret på agentens telefon er taget af,
hvilket betyder, at agenten er i gang
med et opkald.
Opkald kan sendes til agenter
afhængig af deres indstillinger for
ventende opkald og callcenterets
indstillinger for ventende opkald og
afslutning.

Vil ikke
forstyrres

Alle

Agenten har aktiveret tjenesten Vil ikke
forstyrres.
ACD-opkald sendes ikke til agenter
med opkaldsstatus Vil ikke forstyrres.
Denne status anbefales ikke for
TDC Call Center-agenter. Agenter bør
anvende statussen Utilgængelig ACD,
hvis de har behov for at blokere nye
indgående opkald midlertidigt.

Fast
viderestilling

Alle

Agenten har aktiveret tjenesten Fast
viderestilling.

Ukendt

Alle

Agenten overvåges ikke aktuelt.
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10.3 Opkaldstyper
I dette afsnit defineres forskellige typer af opkald målt i statistik for callcenteret.
Navn

Beskrivelse

ACD-opkald

Dette er et opkald til et callcenters nummer, som
viderestilles til en agent via ACD-funktionen.

Indgående opkald

Dette er et direkte opkald til en agent.
Andre opkald behandlet som indgående opkald omfatter:
• Opkald, som en supervisor henter fra en kø
• Opkald, som en agent modtager via en overførsel fra en
anden agent (Bemærk, at der oprindeligt kan have været
tale om ACD-opkald.)

Udgående opkald

Dette er et udgående opkald foretaget af en agent.

Opkald på hold

Dette er et ACD-opkald sat på hold af en agent. Hver gang
en agent sætter et opkald på hold, registreres det som et
opkald på hold.

Omstillet opkald

Dette er et ACD-opkald, som er overført til et andet
nummer.
Opkaldene kan være resultatet af agenternes manuelle
overførsler, overførsler til telefonsvarer, fordi opkaldene
blev timet ud, og supervisorer overførsler til andre køer.
BEMÆRK: Et opkald med timeout overføres, fordi det
overskrider den maksimale ventetid i en kø.

Besvaret opkald

Dette er et ACD-opkald besvaret af en agent.

Opgivet opkald

Dette er et ACD-opkald, som er sat i kø, men opkalderen
lagde røret på, inden opkaldet blev besvaret eller overført.

Modtaget opkald

Dette er et ACD-opkald, som er modtaget og enten
besvaret eller opgivet. Dette omfatter ikke overløbne
opkald.

Overløbne opkald

Dette er et ACD-opkald, som er modtaget, men
øjeblikkeligt viderestillet til en anden destination, fordi
køen overstiger den konfigurerede maksimale størrelse
eller den konfigurerede maksimale ventetid.

Opkald i kø

Dette er et ACD-opkald, som ikke straks viderestilles
med Natstilling, Ferietjeneste, Tvunget viderestilling eller
Overløb, og sendes til en kø, hvorfra det viderestilles til en
agent eller venter på en ledig agent.

Videresendt opkald

Dette er et opkald, som er stillet tilbage til køen, fordi det
ikke blev besvaret af en agent inden for det specificerede
interval.

Strandet opkald

Dette er et opkald, som er placeret i en kø, efter at alle
agenter tilknyttet køen er skiftet til ACD-statussen Log af.
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11 Bilag B: Tastaturgenveje
Hvis du bruger tastaturgenveje, skal du sørge for, at hovedvinduet er i fokus.
Tast

Tilsvarende
musehandling

Beskrivelse

ESC

Klik på knappen Luk i en
dialogboks.

Dette lukker den åbne dialogboks.

ESC

Annuller ændringerne.

Dette afslutter det valgte redigérbare
objekt, f.eks. en tekstboks.

/

Klik på tekstboksen
Opkaldsstyring.

Markøren placeres i tekstboksen
Opkaldsstyring, og den aktuelt valgte
værdi bevares (hvis det er relevant).
BEMÆRK: I Internet Explorer 8
fungerer genvejstasten ”/” ikke altid.
Hvis der trykkes på tasten, fjernes
standardteksten i Indtast nummer, men
markøren placeres ikke i inputboksen.

?

Klik på tekstboksen Søg.

Markøren placeres i tekstboksen Søg, og
den aktuelt valgte værdi bevares (hvis
det er relevant).

PIL NED

Klik på rullepanelet eller
det næste punkt på en
liste.

Det næste punkt i Opkaldspanel eller
ruden Kald sat i kø vælges.

PIL OP

Klik på rullepanelet eller
det forrige punkt på en
liste.

Det forrige punkt i Opkaldspanel eller
ruden Kald sat i kø vælges.

PAGE DOWN

Rul en side ned.

Der fortsættes til den næste side i
Opkaldspanel eller ruden Kald sat i kø.

PAGE UP

Rul en side op.

Der fortsættes til den forrige side i
Opkaldspanel eller ruden Kald sat i kø
vælges.

1-9

Vælg et opkald i
Opkaldspanel.

Tryk på 1 for at vælge det første opkald,
tryk på 2 for at vælge det andet opkald
osv.

Mellemrumstast

Klik på Besvar på de
markerede indgående
opkald i Opkaldspanel.

Det valgte indgående opkald besvares,
eller hvis der ikke er valgt et opkald,
det indgående opkald, der har ventet
længst. på MELLEMRUMSTASTEN igen
for at besvare det indgående opkald, der
har ventet næstlængst, hvilket sætter
det senest besvarede opkald på hold.
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Tast

Tilsvarende
musehandling

Beskrivelse

<PUNKTUM>

Klik på Afslut på det
markerede opkald i
Opkaldspanel.

Afslutter det valgte opkald.

ENTER

Klik på Opkald.

Hvis markøren er placeret i tekstboksen
Indtast nummer i Opkaldsstyring, ringes
der op til de indtastede cifre.

ENTER

Klik på Søg.

Hvis markøren er placeret i tekstboksen
Søg, foretages der en søgning.

+

Klik på Omstil i
Opkaldsstyring.

Dette overfører det valgte opkald
til det vilkårlige nummer indtastet i
Opkaldsstyring.

SHIFT+1-9

Vælg et opkald, og klik
på Besvar.

Tryk på SHIFT+1 for at vælge og besvare
det første opkald, tryk på SHIFT+2 for at
vælge og besvare det andet opkald osv.

SHIFT+1-9

Vælg et aktivt opkald, og
klik på Hold.

Tryk på SHIFT+1 for at vælge det første
aktive opkald på hold, tryk på SHIFT+2
for at vælge andet aktive opkald på hold
osv.

SHIFT+1-9

Vælg et opkald på hold,
og klik på Hent.

Tryk på SHIFT+1 for at vælge og hente
det første opkald på hold, tryk på
SHIFT+2 for at vælge og hente det andet
opkald på hold osv.

S eller s

Klik på linket
Indstillinger.

Dette skifter fra hovedsiden til siden
Indstillinger.

B eller b

Klik på linket Tilbage til
program.

Dette skifter tilbage fra siden
Indstillinger til hovedsiden.

R eller r

Klik på knappen
Opkaldshistorik.

Dette åbner dialogboksen
Opkaldshistorik.

H eller h

Klik på linket Hjælp.

Dette åbner denne vejledning i PDFformat.

D eller d

Klik på linket Køstatus

Dette åbner Køstatus eller viser
Køstatus, hvis det allerede er åbent.

SHIFT+L eller
SHIFT+l

Klik på linket Log ud.

Brugeren logges ud af applikationen.
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TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 7174-1433

Kontakt os
Har du spørgsmål til din
løsning, kan du kontakte os på
telefonnummeret nedenfor.

Kundeservice
70 70 90 90
Internettdc.dk
TDC A/S
Teglholmsgade 3

0900 København C
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